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Egy évforduló alkalmából 
A MAGYAR FILM- ÉS TÉVÉMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK 

KÖZGYŰLÉSE ELÉ 
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Tíz éve, 1963-ban — persze hosz-

szas előkészítő változások után — 
jelentek meg azok a magyar film-
alkotások, amelyeket joggal lehetett 
és lehet a magyar film minden ko-
rábbit felülmúló lendülete kezdeté-

„nek tekinteni. Jancsó Miklós Oldás 
és kötés című műve éppen csak át-
húzódott — készülési dátumát te-
kintve — 1963-ra, Gaál István Sod-
rásban címíű filmje pedig 1963-as 
keletkezésű. Ezekkel a filmekkel és 
a nyomukban megjelenő, 1964-ben 
készült alkotásokkal, mint Jancsó 
Miklós így jöttem, Fáhri Zoltán 
Húsz óra, Szabó István Álmodozások 
kora, Kósa Ferenc Tízezer nap című 
filmje, jött létre a szó szoros értel-
mében az új magyar filmművészet. 
1963-tól már nemcsak egyes jelentős 
alkotásokról és törekvésekről lehe-
tett beszélni a magyar filmmel kap-
csolatban, hanem az egyetemes film-
művészet színvonalán álló, de mégis 
sajátos és önálló művészeti áram-
latról. 

Minderről már számtalanszor írtak 
és beszéltek. A tízéves évforduló-
nak nem kell ismétléseket elindí-
tania, de lehet elindulási pont bizo-
nyos tanulságok levonásához. Ehhez 
viszont egyvalamit feltétlenül meg 
kell ismételni. Azt, hogy alapvetően 
milyen eredmény emelte a magyar 
filmművészetet minden korábbi fej-
lődési foka fölé. A magyar film mű-

, vészetté, sőt jelentős művészetté' vá-
lása alapjában két eredményből te-
vődötf össze. Egyrészt vállalta az 
adott társadalmi helyzetben a való-
ságos ellentmondások filmművészeti 
konfliktussá emelésével azok tudato-
sítását; másrészt ezeknek az új tí-
pusú ellentmondásoknak ábrázolá-
sára a film — sajátos művészeti 
jellegénél fogva — sokkal inkább 
alkalmas volt, mint más művészeti 
formák. Ezáltal a magyar film végre 
önálló művészeti funkcióhoz jutott. 

Társadalmilag hatásos művészeti 
önállósága magától értetődően vitt el 
társadalmi mozgalommá szerveződé-
séhez, hiszen ehhez minden adva 

volt: új eszméket eleve mozgósító 
erővel vitt be a köztudatba maguk-
ban a mozikban, de különböző más 
fórumokon — ankétokon, szemlé-
ken, a sajtóban stb. — is. Ezt a tár-
sadalmi mozgalommá válást jelölte a 
„cselekvő film" elnevezés, mint an-
nak tudatosítása, hogy nem lehet 
megmaradni csak a megismerés fel-
adatánál. S a filmek által kifejezett 
eszmék is olyanok voltak, amelyek 
továbblépést kívántak, hiszen a dez-
orientáltság, a tehetetlenség, a kor-
látoltság stb. negatívumait tárták 
fel és a felelősséget propagálták, az 
aktivitás lehetőségét keresték. 

A művészeti fejlődésnek megvan-
nak a maga immanens törvénysze-
rűségei, egy művészeti áramlat ala-
kulásának megvan a maga belső 
logikája. A magyar film lendülete a 
hatvanas évek elején-közepén egy 
meghatározott társadalmi helyzet-
hez kapcsolódott, s az abban ural-
kodó ellentmondások fejeződtek ki 
benne. A társadalmi helyzet átala-
kulásának azonban a filmművészet 
nem tudott olyan dinamikusan utána 
igazodni, mint amilyen gyorsan a 
változás végbement. 

A magyar film fellendülésekor 
arra alapozódott, hogy olyan társa-
dalmi tendenciát tárt fel, amely 
még csak csírájában volt meg, s 
amelyet később — közgazdaságilag 
és politikailag is — a gazdasági 
mechanizmus új irányítási rendszere 
jellemzett, de ez szintén nem össze-
foglalója volt egy befejezett folya-
matnak, hanem az új mozzanatok 
érvényesülésének, kibontakozásának 
próbált utat nyitni. Tehát nemcsak 
a filmművészet került a maga előre-
látásával új helyzetbe, hanem egy 
egész társadalmi mozgalom. Az ösz-
szes művészetek közül mégis a film-
nek volt abban az időben legtöbb 
köze ehhez a társadalmi mozgáshoz. 

A pártdokumentumok is megfo-
galmazták azt a felismerést, amelyet 
a magyar filmművészet kifejezett: 
az erőket felszabadító gazdasági 
változások nem képzelhetők el na-



gyobb demokratizmus, nagyobb akti-
vitás, nagyobb felelősségvállalás nél-
kül. Az ilyen irányú ösztönzések 
hiányosságai, a belső korlátoltságok, 
a kidolgozatlan részletek stb. azon-
ban a hatvanas évek végére az ered-
mények mellett, új problémákat, új 
ellentmondásokat is teremtettek, 
aminek bizonyos hangulati vetülete 
is megmutatkozott. A magyar film-
művészet sem lehetett mentes az 
ilyen hangulattól, s ennek hatása 
egyrészt közvetlenül mutatkozott 
meg a filmhősök tehetetlenségében, 
céltalanságában stb., másrészt pedig 
a valóságos ellentmondások steri-
lebb, sőt spekulatívabb ábrázolá-
sában. 

A kialakult helyzet nem kedvezett 
azoknak a művészeti tendenciáknak, 
amelyek a magyar filmművészet ki-
bontakozását jellemezték. Az új 
helyzetben az előrevivő mozgás bi-
zonyos mértékben lefékeződött. Két 
mozzanat azonban segítette a film-
művészeti fejlődés folyamatosságát, 
ha nem is biztosítani, de ösztönző 
alapként megőrizni. Egyik az emberi 
erő és tartás — s ezek forrásainak 
— kutatása volt, tehát a már végbe-
ment változások emberformáló ha-
tásának lereagálása. Másik az ún. 
közéleti érdeklődés megmaradása. 
Ennek következménye, hogy a het-
venes évek elején számos alkotás 
folytatójává vált annak a lendület-

Sxabó litván: Almodosások kora 

nek, amely a magyar filmet a hat-
vanas évek közepén jellemezte — 
mégha ezek a művek nem érték is 
el az akkori színvonalat 

A kialakult ellentmondások tuda-
tosítása és tisztázása tekintetében 
nagy jelentőségű munkát végzett az 
MSZMP KB novemberi ülése, ami-
kor az elkerülhetetlen és elkerül-
hető problémák felhalmozódását 
megállapította. Ezzel a politikai 
fórum rámutatott egy új társadalmi 
helyzet ellentmondásosságára, s 
ugyanakkor azt az alapot is feltárta, 
amelyen a magyar filmművészet 
ellentmondásossága kialakult S 
ahogy demobilizálta az erőket a hi-
bák elhallgatása, ugyanúgy felszaba-
dító hatással kell, hogy járjon a 
problémák, a konfliktusok vállalá-
sának újbóli lehetősége — és ezek 
ábrázolására való ösztönzése. Ezen 
túl azonban az is figyelmet érdemel, 
hogy a hibák magától a felismerés-
től nem múlnak el, azokat a társa-
dalmi gyakorlat küszöböli ki, s az 
erre való felkészítésben a magyar 
filmművészet Is résztvesz. Éppen ez 
az az irány, amely felé — a mór 
felismert tények ismétlésén túl — a 
magyar film haladhat és halad. 

Mi az alapvető problémája ennek 
a haladásnak? Lényegében az, ami 
minden éppen élretört megismerési 
területet jellemez: a felfedezés, a 
felismerés nem terjed ki minden 
részletre, nem lehet belőle teljesség-
gel megkonstruálni a jövőt. A film 
vonatkozásóban ez az esztétikai jel-
legen keresztül érvényesül. A film a 
társadalmi lényeget (ellentmondáso-
kat, ellentmondások komplexumát) 
az egyéni magatartásra vetítve, 
mintegy kibővíti a közönség életét 
azzal a tapasztalattal, amelyet éppen 
egy új helyzet kialakította és köve-
telte magatartás esztétikai minősí-
tése nyújt A filmművészet huma-
nizáló hatása ugyanis nem csak úgy 
érvényesül, hogy a mű — gyakran 
nagyon spekulatív és steril, mester-
kélt közegbe helyezve vagy éppen a 
valóság egy darabját nyersen átvéve 
— mintegy hipotézisként produkálja 
a kívánatos magatartást, s ezzel az 
adott társadalmi ellentmondás em-
beri megoldásának receptjét. Sok-
kal inkább úgy érvényesül, hogy 
az ellentmondás pólusainak megfele-
lő erők magatartásót esztétikailag 



Fíbrl Zoltán: Húsz ára 

minősíti, — szépnek, rútnak, tragi-
kusnak, komikusnak stb. ábrázolja 
—, s ezzel, az átélés erején keresztül, 
a közönséget alakítja. 

Nyilvánvaló, hogy a pozitív hős 
fogalma a művészetben ma már je-
lentősen megváltozott ahhoz képest, 
amilyen szerepet az antagonisztikus 
ellentmondásokkal kapcsolatban ját-
szott Ma már — amikor a negatív 
hősöknek is meg kell maradniok a 
szocialista világon belül — a pozi-
tív hőst nem feltétlen a külső, de-
monstratív cselekvés jellemzi, jelle-
mezheti — pozitívvá emelheti —, 
bizonyos felismerés, rádöbbenés is 
(például Zolnay Pál „fényképészei" 
esetében) és a vállalásra való el-
szánás. 

De nem csak a pozitív hős maga 
változott meg, hanem a korábbi vi-
szonya is az osztály alapokkal. Az el-
lentmondások pólusait képező erők 
ma már egyáltalán nem feltétlen 
egymással élesen szembenálló osz-
tályerők. Következésképpen az össze-
ütközésük folyamán az osztálykap-
csolatok másképpen jelennek meg, 
vagy akár meg sem jelennek, ha-
nem maguk az emberi viszonylatok 
és tulajdonságok kerülnek előtérbe, 

s ezek csak áttételesen (kispolgári-
ságon stb. keresztül) utalnak magára 
az osztályalapra. 

A filmművészet ilyen váltásának 
nehézségei, (amelyek egyáltalán 
nem csak dramaturgiai nehézségek, 
hanem a művészet és a valóság vi-
szonyát érintik), az egész szocialista 
filmművészetben, sőt az egész mű-
vészetben megmutatkoznak. A fejlő-
désnek ezeket az objektív mozzana-
tait tehát figyelmen kívül hagyni 
nem lehet, bár ez nem jelenti a kri-
tikai vizsgálódások és ítéletek szü-
neteltetését Már csak azért sem, 
mert a művészeti ábrázolásban nem 
csak a konfliktus alapjául szolgáló 
társadalmi ellentmondás pólusain el-
helyezkedő erőknek van különös je-
lentősége, hanem ezen erők „világá-
nak" is, azoknak a konkrét jelen-
ségeknek, amelyekben az erőviszony-
latok megmutatkoznak és mozgásuk 
végbemegy. Ennek tudomásulvétele 
azonban megint csak a pozitív hős 
.szerepváltozásához" visz, annak fel-
ismeréséhez, hogy nem redukálható 
a film a pozitív hős szerepére a ha-
gyományosan értelmezett, egyértel-
műen „pozitív" cselekvésekre. 

NEMES KAROLY 



L ILA ÁKÁC 
A magyar film történetében meg-

lehetősen ritka a „remake", az egy-
szer mór legyártott film újraelkésá'-
tése. Néhány" Jókai, Mikszáth re-
gény, a Légy jó mindhalálig — több-
re nem igen emlékszem. Az azon-
ban egyedülálló, hogy ugyanaz a 
rendező vágjon neki kétszer ugyan-
annak a feladatnak, mint most Szé-
kely István, aki közel négy évtized-
del öregebben, nemzetközi tapaszta-
latok és sikerek birtokában tért 
vissza szülőföldjére, hogy versenyre 
keljen ifjúkori önmagával, újra 
megrendezze Szép Ernő regényéből 
egykori sikerfilmjét a Lila ákácot 
A gesztusban van valami rokonszen-
ves, sőt emberileg megindító, mégha 
az ilyen kirándulások a letűnt idő 
nyomába eleve magukba rejtik is a 
kétséges rátalálás melankólikus csa-

lódását is. Hiszen amit keres, abból 
már jóformán semmi sincs. Nem-
csak a fiatal rendező haja őszült 
meg (ezt képletesen értem, Székely 
Istvánt nem ismerem személyesen), 
de az ország, a hely, a közeg, amely-
ben a film készül is negyven törté-
nelmi esztendővel lett öregebb, (azaz 
fiatalabb). Nincs már, régóta nincs 
már a feledhetetlen Habos Gyula — 
Székely István filmi felfedezettje — 
aki egykor bizony Szép Ernő elle-
nére avatta kacagtató sikerré a fil-
met, nem ugyanaz a közönség sem 
(noha közel sem olyan radikális a 
különbség, mint olykor hajlamosak 
vagyunk feltételezni). És végképp 
nem ugyanaz — igényeiben, felké-
szültségében, színvonalában, érték-
rendjében — a magyar filmgyártás. 
Ami megmaradt „ugyanannak", 

Ht l i s i Judit és Ráday Imre 



Szép Ernő regénye — bár rálátá-
sunk e tekintetben is megváltozott. 

Nos, ez a különböző módon átélt 
negyvenesztendő a forrása e film 
sajátos kétarcúságának. Székely Ist-
ván, a szó jobbik értelmében vett 
Hollywood-i fiimiskola — mert egy-
oldalú az a szemlélet, amely csak 
negatívumot lát ebben a filmtörté-
net egész korszakát meghatározó is-
kolában — neveltje. Mesterségbeli 
tudás, közönségismeret, a hatások, 
effektusok biztos ítéletű felmérése 
jellemzi, a korabeli ízlés és norma-
tíva — a negyvenes—ötvenes esz-
tendőikre gondolok, amelyekre Szé-
kely István általunk kevéssé ismert 
tevékenységének súlypontja eshetett 
— keretei között, stílusigényének 
megfelelően. Az utóbbi hónapok, sőt 
évek úgynevezett közönségfilmjeinek 
sorozatos kudarca azonban arra fi-
gyelmeztet, hogy van mit tanul-
nunk ettől a filmkészítéstől is; 'hi-
szen a Lila ákác szakmai tisztasága, 
húszesztendős késettségének „mo-
dernsége" valóságos felüdülésnek 
hat nem egy szórakoztató filmünk 
tohuvabohuja, ízlésficamai és negy-

. ven—ötven éves stíluselmaradottsá-
ga mellett, akkor is, ha a mi Szép 
Ernőnket nem is találjuk meg ben-
ne. Illetve pontosabban az első öt-
tíz perc — Tóth Manci varró-
lány és reménybeli Casinó-táncos-
nő és Csacsinszky Pál költő és bank-
hivatalnok ligeti megismerkedése — 
valóban hangulatos, ígéretes, szépen 
megformált jelenetei után, elveszít-
jük. Ekkor már a rendező érdeklő-
dését elragadják a századforduló a 
szecesszió (s tegyük hozzá egy ha-
mis, eszményített századforduló és 
szecesszió) divathullámai — amely-
nek kliséi alighanem a nemzetközi 
siker előregyártott elemei közé tar-
toznak — és elnyelik Szép Ernő 
világát, szétoldják sajátos h'rai ben-
sőségét. Mindez megtoldva egy kis 
cigány-romantikával, orfeum-roman-
tikával, (amely ha nem is válik 

\ szertelenné és stílustalanná, de a 
maga közvetlenségében érvényesülve 
a tízes évek operettjei felé közeliti 
a filmet) — végül is Szép Ernő 
lila ákácának hangulata helyett, 
inkább Ábrahám Pál slágerszámait 
idézi fel, inkább a lilára, mintsem 
az ákácra (amely nem véletlenül 

Jelenet m filmből 

kapott ékezetet) téve a hangsúlyt a 
filmben. 

Nem szeretnék igazságtalan lenni 
a rendezőhöz, s ezért azt is el kell 
mondanom, hogy a szecesszió bizo-
nyos formái magától Szép Ernőtől 
sem idegenek, s bár ez egy belülről 
átélt, hiteles és valóban művészi 
formája a szecessziónak (vagy ha 
úgy tetszik az art nouveau-nak), 
mégis magában rejti azt a vesze-
delmet, hogy nem könnyen érthető 
és befogadható korunk keményebb, 
szikárabb, lényegretöróbb ízlése szá-
mára. (Paradox módon nehezebben 
befogadható, mint az a külsőségein 
élősködő, kommerciálódott álszecesz-
szió, amely néhány éve Amerika és 
Európa filmvásznait és színpadait 
elöntötte). De a modern, a mai fel-
adat éppen ebben rejlik, (s mi e te-
kintetben ugyancsak az utóbbi idő-
ben kissé el vagyunk kényeztetve), 



megtalálni azt a sajátos stílust, 
amely a filmi kifejezés világában 
egyenértékűje az író látásmódjának, 
amely az átvett meséhez az átültetett 
művészi szemléletet is társítja. 
Etekintetben — mutat is mutandis 
persze — Szép Ernő megfilmesítése 
rokon vállalkozás Krúdy vagy a 
Szerelem Déry-je filmrevitelével. S 
bár a filmesinálás régi és elfogadott 
formája a feltupirozásnak és leegy-
szerűsítésnek az a módszere, amelyet 
Székely ízléssel és mértéktartással 
alkalmaz — ez az a feladat, amit 
egyszer, karhitetesebb, bár primití-
vebb feltételek között megoldott 
már. 

Így a Lila ákác remake-je, amely-
nek tisztes közönségsikerét nem ne-
héz megjósolnunk régi és új hívei-
nél, valóban inkább „remake", mint 
a régi téma újszerű, újszemléletű 
feldolgozása S ha örülhetünk is an-
nak, hogy egy olyan szórakoztató 
filmmel gyarapodtunk, amely — 
filmgyári szólással élve — profi 
munka, amelynek sikerén nem kell 
sajnálkoznunk, a nemesebb veretű 
irodalmi alapanyag filmi megfelelő-

elmaradását sajnálhatjuk is. 
Két (feltehetően) nagysikerű Lila 

Halász Judit é 

akácunk is van, de nincs egyetlen 
Szép Ernő filmünk sem. 

Ami a szereposztást, és színész-
vezetést illeti Székely István e tekin-
tetben is kipróbált és megbízható 
rendezőnek bizonyul. Elsőnek Halász 
Judit Tóth Manci alakítását emel-
nénk ki különösen a figura vagányos 
kedvességéért, — szerelmi jelenete 
emlékezetes színészi teljesítmény — 
de Bálint András is meggyőzően áb-
rázolja a század eleji költő-bankfiú-
társasági zsurnaliszta alakját — Szép 
Ernő érezhető önarcképét. Nem 
rajtuk, a film koncepcióján múlik, 
hogy az író olykor tárgytalan nosz-
talgiává párolt keserűsége, mintha 
súlytalanabb lenne a regénybelinél. 
Ráday Imre — helyesen — nem tö-
rekszik arra, hogy Kabos, saját tes-
tére szabott szerepfelfogásával ver-
senyre keljen, s szerepértelmezése 
önálló és stílusoson belesimul a film 
világába. S hasonlóképpen elisme-
réssel említhetnénk a többiek játé-
kát is. 

A forgatókönyvben Müller Péter 
volt a rendező társszerzője. Fényké-
pezte Hildebrand István — ugyan-
csak gondosan, és színvonalasan. 

GYERTYÁN ERVIN 

Halász Judit és Bálint András 



EMLÉKEZÉS 
Amióta a kutató kíváncsiság fel-

fedezte az emberi gondolat őserdó-
kuszaságú világrészeit, azóta szünet 
nélkül keresi az emlékezés mecha-
nizmusának, működésének titkait A 
szívós tudományos kíváncsiság mór 
felfedett valamit ezekből a titkok-
ból, de legfőbb megállapításai ép-
penhogy nem teszik könnyebbé az 
érdeklődő dolgát Hiszen kiderült 
például, hogy egyenként és eseten-
ként oly sok tényező végeredménye 
lesz a felidézhető emlékkép, a meg-
szerzett ismeret vagy az eredmény-
telen fejtörés, hogy e tényezők mind-
egyikével soha nem tud előre szá-
molni a tudomány. 

S ha ez így van egyetlen ember 
esetében, mennyire így van egy 
csoport, egy generáció, sőt egy egész 
ország emlékezetében. Grigorij 
Csuhraj pedig nem kevesebbre vál-
lalkozók, mint arra, hogy több or-
szág — Franciaország, Anglia, az 
NSZK — emlékezetét vizsgáztassa 
meg. Igaz, egyetlen alapkérdése volt 
csupán: Mit tud ön Sztálingrádról? 
Ennek a kérdésnek a variációit tet-
te fel a párizsi Sztálingrád téren, 
erről a témáról hagyta beszélgetni 
az embereket a londoni híres Hyde 
Park sarkon, ezt kérdezte Coven-
tryben és Hamburgban. 

Meg kell vallani: Nyugat-Európa 
emlékezete nem vizsgázott valami 
fényesen. A fiatalok jelentős része 
szinte semmit nem tudott Sztálin-
grádról, s az ugyancsak az elkerül-
hetetlen tragikomikus véglet egyik 
példája, amikor valamelyik riport-
alany Sztálingrádot — Észak-Afriká-
ba helyezte, s úgy vélte, Napóleon-
nal van összefüggésben, az már 
azonban igazán meglepő volt, hogy 
az ötvenen felüli generáció egy ré-
sze sem tudta, miiyen történelmi 
események tapadnak a város nevé-
hez — ha ugyan tudták, hogy város-
névről van szó. 

A néző kénytelen elgondolkodni, s 
a legszívesebben arra bíztatná a 
stábot, ha ez utólag egyáltalán le-
hetséges lenne, hogy ugyan kérdez-
zenek már tovább, kérdezzék már 
meg azt a hatvan körüli urat pél-
dául, aki a párizsi Sztálingrád téren 

lakik, s most halvány fogalma 
sincs miről nevezték el a teret: hol 
járt, mit csinált huszonhét évvel 
ezelőtt? ( A filmet három évvel ez-
előtt, tehát huszonhét évvel Sztálin-
grád után forgatták.) Talán a bra-
zíliai őserdőkben, vagy a Csendes-
óceán valamelyik kis szigetén töltöt-
te a háborús éveket, hogy még csak 
el sem jutott hozzá Sztálingrád ne-
ve? Hiszen önmagában ez a legen-
dává fényesedő városnév azok szá-
mára is örökké emlékezetes, akik a 
front túlsó oldalán álltak. 

Fel is keresi Csuhraj az egyik ve-
zénylő német parancsnokot és meg-
szólaltat olyan német édesanyákat 
is, akiknek Sztálingrádnál pusztult 
el a gyermekük. S természetesen 
egyáltalán nem véletlen, hogy az 
NSZK az, ahol a leginkább ismerik, 
tudják, mi történt azon a szörnyűsé-
ges hideg, 1942/43-as télen, a Volga 
partján, egy rommá lőtt városban. 

Csuhraj némi elégedetlenséggel 
szól azoknak a hősi halált halt baj-
társainak a nevében, akik életüket 
adták azért, hogy Párizsban és Lon-
donban, magában Németországban 
és egész Európában elmúljon az em-
berek feje felől a XX. század leg-
rettenetesebb, legszörnyűbb károkat 
okozó társadalmi veszélye, betegsé-
ge, hideglelős nyavalyája: a náciz-
mus. Űgy látszik azonban, egy or-
szág emlékezetének a természete 
alapvető tulajdonságaiban Is külön-
bözik az egyes emberétől. Míg az 
egyéni érdek mindig elsőszámú em-
léfcezetrögzítő, emlékeket előhívó té-
nyező, valószínűleg a kollektív em-
lékezetben a társadalmi berendezke-
dés alaptulajdonságai erőteljesebben 
hatnak az emlékezet szerkezetére. 
Személyes tapasztalataink lehetnek 
arról, milyen sajátosságokat tud 
felmutatni egy nemzet emlékezete 
a történelem különböző periódusai-
ban. 

Csuhraj szelíd szemrehányásai 
ezért némiképp jogtalanul hullanak a 
megkérdezett riportalanyok fejére, 
mert a szemrehányás jobban megille-
ti az iskolarendszereket, a kormá-
nyokat, a sajtóviszonyokat, a tömeg-
tájékoztatási eszközöket, amelyek 



adósak maradtak kötelességük tel-
jesítésével. 

Az Emlékezéssel egyébként Csuh-
raj a filmpubLicisztika műfajában 
sajátos lehetőséget próbált ki. Nem 
arról van szó, mintha a dokumen-
tumfilmesek legjobbjai nem próbál-
koztak volna már valami hasonló-
val. A Thorndike-házaspár produk-
ciói, Romm Hétköznapi fasizmus 
című filmje, a dokumentumok hite-
lességével és a kommentárok tár-
gyilagos céltudatosságával közöltek a 
közelmúlt történelmére érvényes 
publicisztikai gondolatokat. 

Csuhraj filmje annyiban más, 
hogy a sztálingrádi csata dokumen-

Jelenet a filmből 

tumai nála csak illusztrációul szol-
gálnak; s a film gerincét a tévéri-
portokból ismert interj úmódszer ad-
ja, de a gondolati lényeget mégis-
csak a megrendítő befejező képso-
rok nyújtják. A film végén szinte a 
halottait gyászoló egész ország tisz-
teleg a győzelem napján a Kreml 
falánál lobogó örökláng előtt. A 
szovjet anyák és unokák, testvérek 
és nagyapák millióinak megrendült 
emlékezése hívja fel igazán a figyel-
met, milyen morális adóssága van 
sok-sok ország polgárainak a szov-
jet háborús hősökkel szemben. 

BERNATH LÁSZLÓ 



„Felnőni a nagyok közé.. 
beszélgetés t o d o r d i n o v v a l 

Todor Dinov a bolgár rajzfilmgyártás legismertebb mestere. 
0 szervezte meg 194S után a Bolgár Animációs Stúdiót. 
Mintegy huszonöt rajzfilmet, több játékfilmet készített. Oda-
haza Dimitrov-díjat kapott, nemzetközi fesztiválokon pedig 
több mint harminc rangos díjat nyert. Hosszabb ideig a Bol-
gár Filmművész Szövetség elnöke volt. 

— A bolgár rajzfilm kettős jubi-
leumot ünnepel. Éppen huszonöt esz-
tendeje, 1948-ban kezdődtek az első 
animációs kísérletek, és húsz eszten-
deje, 1953-ban indult meg a rend-
szeres trükkfilmgyártás. Hogyan fog-
lalná össze az eddig megtett művészi 
utat és a \ soron következő feladato-
kat? 

— Az animált filmek világa, ná-
lunk, Bulgáriában, egyelőre még 
nagyon kis világ. Ha hiszi, ha nem, 
nem egészen százan dolgozunk ben-
ne. Tizennégy, tizenöt önálló szer-
zőnk, másszóval rendezőnk van, és 
már ez is nyilván mutatja önnek, 
hogy nálunk mindenki mindennel 
foglalkozik. Gyakran az író-ren-
dező részbeni maga végzi a kihúzás, 
kifestés munkáját i s . . . 

— Ennek ellenére három-négy esz-
tendeje a bolgár rajzfilm „betört" 
az animációs művészet nemzetközi 
világába és kiemelkedő sikereket 
aratott. Mivel magyarázza, ezeket az 
eredményeket? 

— Ügy érzem, „titkokat" keres ná-
lunk. Félek rossz úton jár. Nincsenek 
titkaink. Sikereink sajátos helyze-
tünkből, és céltudatos munkából fa-
kadnak. A bolgár társadalomból hiá-
nyoztak a burzsoá-kultúra mélyebb 
jegyei, s nálunk nem alakult ki erős 
polgári irodalom, igen fiatal a művé-
szetünk és jóformán alig számottevő, 
múlt század végi, e század eleji ze-
neirodalmunk és festészetünk. Csak 
a fasizmus végső veresége után nyílt 
alkalmunk, hogy szellemi és kultu-
rális területen széles körű és általá-

nos fejlődés útjára iépjünk. A gaz-
dasági építéssel párhuzamosan folyó 
szellemi építőmunka igazi lehetősé-
gei csak az elmúlt másfél-két évti-
zedben köszöntöttek ránk, és ezzel 
is magyarázható, hogy például fes-
tőink többsége, csakúgy, mint ani-
máltfilm-készítőinké, nagyon fia-
tal, az átlagéletkoruk alig több, mint 
harminc év. E fiatalok többségét 
céltudatos munkával igyekeztünk az 
animáció világához kapcsolni és ez 
az esetek nagyrészében sikerült is. 
Ha mindenáron „titkokat" keres, úgy 
hát ez az egyetlen „titkunk" van. 

— ön most csak az alkotókról be-
szél. De a trükkfilmekhez, nemcsak 
alkotók, hanem nézők is kellenek... 

— Igaza van. Miközben felépítet-
tük az animáltfilmek világát, egy-
idejűleg harcoltunk az animáltfilmek 
közönségéért is. Természetesen nem 
egyedül. Figyelje meg, hogy azokban 
az országokban, ahol a burzsoá fes-
tészet nem rendelkezett erős hagyo-
mányokkal és nem teremtett meg az 
emberekben egyfajta festészeti kul-
túrát, ott a modern reklámgrafika 
hódít először tért. Nos, nálunk is ez 
történt. Grafikai művészetünk hal-
latlanul fellendült. De fellendülésé-
nek feltétele az volt, hogy a bolgá-
rokban rendkívül mélyen élő nép-
kultúra, a folklór, legjobb hagyomá-
nyait magába ötvözte. Mikor első 
animáltfilmjeink készültek, azok is 
a népkultúra, a népmesék, népdalok 
elemeire épültek. Ezt rögtön megér-
tette, befogadta a közönség. És ez-
zel tulajdonképp, már a kezdetek 



kezdetén, azon az úton indultunk 
el, amelyen ma is haladunk, és 
amely számunkra ma is a legjobb. 
Minden bolgár animáltfilm a nép-
mesék világához, gondolatköréhez, 
fordulataihoz, stílusához igyekszik 
idomulni. És mivel a — számunkra 
legfontosabb — szellemi mondani-
való közérthető és világos, a grafi-
kai formák már olyan elvontak le-
hetnek, amilyenek akarnak. Vagyis 
a hagyományok és a legmodernebb 
grafikai vívmányok természetes, kö-
vetkezetes (de nem keresett) ötvöze-
tére törekszünk, és ezzel a közönség-
ízlést is a kívánt irányba fejlesztjük. 
Tulajdonképp ezzel hódítottuk meg 

„a nemzetközi" közönséget is. . . 
— Volna szíves néhány gyakorlati 

tényt, és példát mondani? 

— Bulgáriában, évente (tízperces 
átlaghosszot számítva) tizenhat fil-
met készítünk a moziknak, ugyan-
csak tizenhat művet, oktatási, neve-
lési célokra, és további 10—15 mű-
vet a televíziónak. Filmjeink álta-
lában, konkrét társadalmi, pedagó-
giai problémákat vetnek fel, olykor 
válaszolnak meg. Stílusuk a bizarr, 
meghökkentő és a vonzóan bájos 
keveréke, s mindig — szinte kivétel 
nélkül minden esetben — egy filo-
zófia illusztrációi. Természetesen 
nem valami világrengető filozófiai 
rendszerre gondolok, de egy bizo-
nyos dologra vonatkozó mély alko-
tói gondolatra, mely igazságával 
megragadja a nézőket. Egyik leg-
sikeresebb rendezőnk, Dono Donev, 
például, nemrég fejezte be az Okos 
falu című filmjét, mely máris több 
fesztiválon diadalmaskodott és vagy 
negyven országban került forgalma-
zásra. A falu főterén ragadozók je-
lennek meg. A falu népe különféle 
ragadozókat hív, az éppen támadók 
elpusztítására. Azután a segítők el-
szaporodnak, s már ellenük kell hív-
ni a másikat. Az egyre gyorsuló tem-
pó végén, végül az először látott 
kártevők térnek vissza. Hriszto To-
puzanov A csillagvilág nagykövetei-
ben a kozmikus együttműködés 
szükségességét bizonyítja, eredeti 
grafikával, ugyancsak a modern rek-
lámgrafika és a népmeséi gondol-



kozás mesteri ötvözetével. Zdenka 
Dajcseva a Szenvedély-ben morális 
kérdésekben foglal állást: egy is-
mert a népmesét a szerzés-vágy és 
harácsolás ellen élez ki. Konsztan-
tin Peronoszki az ó, micsoda katoná-
ban kisgyermekeknek beszél az anyai 
gondoskodás és szeretet erejéről. Ez 
egyébként, dramaturgiailag, grafi-
kailag és filmszakmailag is kitűnően 
sikerült mű. Georgij Csavdarov Há-
rom alma című munkája egy fanyar 
történelem-szemléletet ötvöz morá-
lis kérdésekkel, igen eredeti rajz-
megoldásokkal. Feltétlenül szólnom 
kell Ivan Veszelinovról. Ez a fiatal-
ember tulajdonképp orvos, de festő 
és rajzfilmkészftő is. Filmjei közül a 
Sátán a templomban, az Örökösök, 
az Egy kis nappali zene Oberhausen-
ben, Krakkóban, illetve Annecyben 
is díjat nyert. Ratka Bavcsarova a 
gyerek- és mesefilmek területén fejt 
ki igen eredményes munkát. És még 
annyi emberről kellene beszélnem, 
noha nem egészen százan vagyunk. 
A lehetőség azonban, nálunk min-
denki előtt nyitva áll. 1976 táján 
már a moziknak is évi 25—40 ani-
máltfilmet szeretnénk készíteni... 

— És mire készült most ön, Todor 
Dinov? 

— Most fejeztem be Veszelin Han-
csev költeménye nyomán rajzolt fil-
memet, a Festők és lányok-nt, ez-
előtt pedig Láncreakció címmel for-
gattam egy kis szatírát, és egy játék-
filmen is gondolkozom. A téma már 
megvan, de a könyvvel még prob-
lémáim vannak. Erről korai volna 
beszélni, éppúgy, mint további rajz-
filmterveimről. Sajnos, az egyéb 
munkák és a sok utazás is erősen 
lekötnek. 

— Végül is mikorra várja a beve-
zetőben emiitett „felnövekvést"? 

— Mára, holnapra, holnaputánra. 
A jelent és a jövőt illetően megdönt-
hetetlen optimista vagyok. Fiatal 
művészeink már kellő tapasztalattal 
és rutinnal rendelkeznek. Mindany-
nyian túl vannak az első szárnypró-
bálgatásokon. És ezek többségükben 
sikeresek voltak. 

FENYVES GYÖRGY 

u 
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NÉGY ÚJ RIPORT-DOKUMENTUMFILM 

TESZT. 
Nézzük a kirakatot. És nem 

tudjuk, hogy bentről, az üveg mö-
gül minket is néz a kamera. Ellesi 
fintoraink, homlokráncolásunk és 
szájpittyesztésünk, amint a cipő 
fazonját, a könyv címét, az ékszer 
árát szemléljük tűnődve. Szó, ami 
szó, nem vagyunk valami vonzók, 
amikor kirakatot bámulunk. Le-
meztelenedik az arcunk. Míg gon-
dolataink a bolt árukínálata és a 
magunk vásárlási lehetőségei 
egyeztetésével foglalkoznak, voná-
saink elernyednek, testtartásunk, 
arc izmaink szabadjára eresztve — 
csak a szem jár élénken a tárgya-
kon. 

Sára Sándor pesti kirakatnézők-
ről készített tesztjének fő tanulsága 
azonban nem az, hogy a meglesett 
ember megmosolyogtató látvány, 
különösen ha árut szemlél, amit 
megvenni kínálnak. Hanem az, 
hogy nemigen van lényeges — nem 
pont ide való, és csúnya szakszóval: 
szignifikáns — különbség, ha cipő-
fazont, ha könyvcímet és ha ékszer-
árat nézünk. 

A rendező kicsit eljátszott a gon-
dolattal, hogy az utca embere rea-
gálását a cipőboltban bizony gyako-
ri 5—600 forinton felüli árak láttán, 
a még mindig elég alacsony árak-
kal dicsekvő könyvesbolt előtt de-
rűsebben pislogókat, s végül a 15—25 
ezer forintos ékszereken inkább tű-
nődő, mint dühös nézelődőket fel-
vonultatva, a fogyasztás és az árak 
némely létező, de mostanában néha 
túldramatizált visszásságaira irá-
nyítsa a figyelmet. A felvett anyag 
azonban nem adott alkalmat éles 
szembeállításra. Ami kitűnt, az 
többé-kevésbé különben sejthető 
volt: hogy a direkt vásárlási gond 
szembetűnőbb jelei a cipőboltnál 
leshetők el; a könyveket nézi a 
legtöbb szemüveges — és a legtöbb 
kamasz; s az ékszerek láttán női 
arcokon úgy fut át sejtelmes vá-
gyak rezdülése, hogy az olykor a 
gyanútlan mellettük álló férfipart-
ner megcsalásával egyenlő. Ennyit 
árul el a rejtett kamera tesztje a 

kirakatok más-más nézőtáboráról, a 
kirakatnézés boltonként eltérő jel-
legéről. Sok ez? Kevés? Ez a meg-
kapó kisfilm végülis egyszerű, tisz-
ta látlelet arról, hogyan nézünk mi, 
pestiek, mi, emberek kirakatot: 
milyen önfeledten ... 

FÜREDI ANNABAL. 
De jó lett volna azt láthatni, hogy 

a füredi Annabál valóban nem más 
ma már, mint némi emlékezés arra 
a régi Annabálra, amikor néhai 
Horváth uram leánya névünnepét 
tette ürügyül, hogy füredi házuknál 
a kor haladói összejöhessenek, és 
ennek örvén derűs, jó hangulatú 
mai táncmulatság; de semmiben 
nem hasonló a magyar múlt, saj-
nos, sokkal jellemzőbb, kivagyi és 
urimuris báljaira. 

Csakhogy ezekkel a magyar ha-
gyományokkal vigyázni kelL Mert 
nehéz csak nyitótáncul a palotást 
átvenni, öltözetül a szmokingot, a 
vitézkötést, de ami alatta volt, azt 
nem: az urambátyámos, hajbókolós, 
magyarkodó mentalitást nem. Az a 
tavalyi füredi Annabál, amit Koltai 
Lajos kamerája, Szomjas György 
filmje bemutat, furcsa keverék. 
Amerikából, von Haus aus persze 
jól eleresztett, másodgenerációs 
magyar leányzó által nézve: vala-
mi a Hazából, a régi, kedves, kul-
turált, lovagias Magyarországból, 
ahol oly jó évente pár hetet üdülni, 
magyar fiúk udvarlását élvezni, 
Annabálon aranyalmát kapni. Az 
én gyanakvóbb, itthon ismerősebb 
szememnek viszont túlzott a felhaj-
tás, a rendezői nagyotakarás; a me-
gye és a város tanács vezetőjének, 
mint fővédnöknek és védnöknek (?) 
nem áll jól az úri vármegyétől, az 
úri báloktól örökölt szerepkör (ami, 
félreértés ne essék, a javukra szól); 
s a nemcsak nyugaton viszolyogta-
tó, nálunk sem sokkal jobb leány-
vásár, a szépségkirálynő-választás 
elveszi az időt attól, ami a bált 
bállá teszi: a mulatságtól, a tánc-
tó l . . . 

Egy farsangi napon írom e soro-
kat, amikor éppen tapasztalható: 



bár sok a bál, a hazai farsang seny-
ved, halódik szinte. Senki nem tilt-
ja, sőt, inkább szervezni szeretnék. 
De a régi formák és a mai szórako-
zási igények nemigen illenek össze. 
Nyáron sem, a füredi Annabálon 
sem. Hiába a sokezer jegyigénylő 
évről évre. A nagyvilágit csak meg-
célozó, de el nem érő, provinciális 
rendezés erőfeszítései, sok cifra sal-
lang, sok sznob feltűnésvógy, ruha-
mutogatás, legújebbkori úrhatnám-
ság — és kevés igazi báli mulatság. 

sokszínű föld. 
Megérdemelte Magyar József, sok 

„vazsi" buzgalmáért, hogy megren-
dezze ezt a színes jutalom játékot 
Vas megyéről. Megérdemelte, és ké-
peit szépen csinálta meg. Tájak és 
falvak és városok, színek és épüle-
tek, hangulatok és a lokálpatrióta 
hév érzékeltetése — ezekből állt 
össze a film, amelynek jó felvételei 
is a rendezőt dicsérik. A maga ke-
zelte kamera szerelmes indulattal 
pásztázta, simogatta, leste meg, tár-
ta elénk a nyugat-dunántúli vidé-
ket, Celldömölk modern belvárosát, 
Kőszeg ékszerkirakatba való mű-
emlékeit, a sokáig elhanyagolt, 
büszke Szombathely rómaikori és 
legújabbkori szépségeit — s a táj 
tavaszi derűjét, téli csendjét. De . . . 

Nem Sinkovits Imre ellen mon-
dom, hogy őt kár volt beerőszakol-
ni ebbe a filmbe. Pontosabban, az ő 
szájába adott, vele még el is játsza-
tott, érzelmes és bőbeszédű szöve-
get. Ami rátelepszik a képi anyag-
ra, és nem ráhangol, hanem kizök-
kent: Vas megye helyett az útirajz-
film rossz hagyományai közé visz. 
Mintha a szöveg nélküli, és az 
agyonbeszélt tájfilm között nem 
lenne középút: célszerű, szerény, 
halk, éppen csak eligazító szöveg. 
Színész és szövegmondásbeli modo-
rosság nélkül. 

KST VAROS EOT NAP. 

Rég láttam ilyen iskolapéldáját 
annak, amikor az anyag fellázad, és 
szétrúgja a szolid rendezői elképze-
lést. Mely pedig igazán helyénvaló-
nak látszhatott Két város, egy nap 
a mai Szovjetunióból? Végy két 
végletet és állítsd egymás mellé, 
vágd össze váltogatva. 

Az egyik Bratszk, a szibériai cso-
da, a hatalmas duzzasztó és erőmű 
maga, és a hozzá épült város. Min-
den új, monumentális, minden száz-
ezer voltos, minden tiszta színekben 
ragyog az északi táj, a tajga ro-
mantikus foglalatában. A másik: az 
ősi Khwarizm, tegnapi-mai nevén 
Khiva vagy Hiva. Sokszázéves kul-
túrák műemlékeinek páratlan 
együttese; ma 15—20 ezer lakosú, 
puszták és gyapotföldek ölelte, po-
ros kisváros Üzbegisztánban. 

Kolonits Ilona új filmje, melyet 
Szabó Árpád fényképezett meghök-
kentő módon két részre esik szét — 
hiába vált a kép percenként ide és 
oda. Az egyik rész, a Khivát bemu-
tató: forró és eleven, lüktető, mint 
a hozzá talált nyugtalanító, sok ütő-
hangszerrel felzengő keleti zene. A 
középázsiai kultúra és történelem 
olyan csodái villannak elénk, hogy 
a lélegzetünk elakad. És e műemlé-
kek körül csodálatos arcélű üzbég 
parasztok szamaragolnak, gyerekek 
gurulnak a sivatagból beömlő utca-
porban, a piac és a szőnyeggyártó 
nagyüzem ugyanolyan színgazdag, 
és a homokdűnéken tevéket és a 
ma sivatagi hajóit, az óriási gyapot-
kombájnokat ugyanaz a fényglória 
emeli szinte mesebelivé. 

A bratszki rész viszont hideg, jól 
kiexponált színes anziksz Szibéria hí-
res energetikai bázisáról. És nem ar-
ról van szó, hogy a keleties kisváros 
eleve érdekesebb, mint a szibériai 
centrálé. Egyetlen bratszki képsor, 
a végtelen tutajokat terelő hajók, a 
gigantikus faúsztatás a folyón pon-
tosan úgy érzékelteti a bratszki, a 
szibériai élet pátoszát, ahogyan a 
khivai felvételek a középázsiai múlt 
és jelen izgalmas színességét, az ősi 
horezmi föld mai életének hangula-
tát. Khivában persze szembeötlőbb 
az érdekes, a karakterisztikus, a ka-
merának való. De azért Bratszkban 
sem kellett volna megállni minden 
szabványnál: erőmű-vezérlőterem, 
kismamák gyerekkocsival, marcona 
munkásarcok... Vagy ha másra itt 
nem telt, akkor inkább kétszer tíz 
percet külön. Hogy ne legyen ilyen 
szembeötlő minden percenkénti 
képváltósnál: Bratszkot csak meglá-
togatni sikerült, de Khivát megta-
lálni. 

LÁZÁR ISTVÁN 



ÓPIUM és MAFFIA 
(Rómát filmlevél) 

Két nagy vonulat is-
merhető fel az utóbbi 
időben a nyugati orszá-
gok filmgyártásában. Az 
elsőt egy nagy siker in-
dította útjára, a máso-
dik az élet eseményei-
ből merített. Mindkét 
jelenség bizonyos mér-

tékben csodálkozást 
kelthet, ha ellenkező 
előjellel is. Mert ki hit-
te volna, hogy miután 
az olasz film több, mint 
egy évtizede minden 
műfajban kiaknázta a 
szicíliai maffiában rej-
lő drámai, krimi- és ko-

médla-lehetőségeket, 
egyszerre csak váratla-
nul a témából újra világ-
rengető siker születik — 
amerikai feldolgozás 
nyomán. De különös az 
is, hogy a különböző ká-

bítószerek évek óta 
foglalkoztatják a világ 
tudósait, szociológusait 
és rendőrségeit A téma 
szinte kínálja a rejté-
lyességet, a kalandot, a 
több világrészt átszövő 
konspirációt, nagypoli-
tikát és banditizmust. 
Mégis a problémának ez 
a vonatkozása csak a 
Francia kapcsolat című 
film nyomán vonult be 
a gyártásba. Az eddigi 
drog-filmek ugyanis el-
sősorban a kábítószerek 
hatására, a pszichés kö-
vetkezményekre, az ér-
zelmi torzulásokra, a 
grand-guignolra össz-
pontosították figyelmü-
ket. 

A Keresztapa váratlan 
és kirobbanó sikerével 
olyan folyamat indult el, 
amely túlhalad a film 
körén. Felkarolta a té-

mát az irodalom, a szo-
ciológia és a tudomá-
nyos kutatás is. Elsősor-
ban ismét Olaszország-
ban, ahol most a prob-
lémának új vetülete tá-
rult az érdeklődők elé. 
Az eddigi szemléletben 
ugyanis a maffia kérdé-
se úgyszólván kizárólag 
olasz belső társadalmi 
és politikai ügy volt. 
Kicsit úgy kezelték, 
mint furcsa, hol félel-
metes, hol groteszk 
„családi" problémát. A 
Keresztapa által felaj-
zott érdeklődés azon-
ban más érzékenysége-
ket érint. Az olasz sajtó, 
a tévé és az irodalom 
úgy érzi, hogy a maffia 
amerikai garázdálkodá-
sának felidézése a nem-
zeti önérzet és önisme-
ret körébe vág. Mint 
azt több író és publi-

Jelenet Ferdlnando Baldl: Afyon-ópium című fUmJéMI 



Charles Broiuon — Terence 
Young: Joe Valachl című 

filmjében 

cista leszögezte, az ame-
rikai beállítás szerint a 
bűnt, bűnözést az ola-
szok, pontosabban a szi-
cíliaiak plántálták át 
Amerikába. Az itáliai 
szociológusok, történé-
szek és publicisták ezzel 
szemben azt bizonyítják, 
hogy az amerikai társa-
dalom struktúrája, spe-
ciális viszonyai valóság-
gal odacsalogatták a szi-
cíliai bűnösöket az 
Egyesült Államokba és 
ott ideális táptalajt ta-
láltak működésükhöz. 
Rámutattak arra is, 
hogy a helyi hatóságok 
feltűnő elnézése, sőt kö-
zönye folytán a maffia 
áldozatai nagy többsé-
gükben a milliószámra 
kivándorolt, kiszolgálta-
tott, tisztességes olasz 
dolgozók köréből kerül-
tek ki. 

Az Olaszországban 
készült új maffia-fil-
mek közül a legnagyobb 

SllTia Monti é* Ben O u u n 
ax Afyon-óplum című 

filmben 



vállalkozás a De Lau-
rentiis produkciójában 
készült Joe Valachi. 
Nem véletlen a „hős" 
megválasztása. Valachi 
szegény, emigráns szü-
lők gyermeke volt. Az 
utcán nevelkedett. Fia-
talkorú bűnözőként ke-
rült a leghirhedtebb tit-
kos társaság, a Cosa 
nostra karmaiba, illetve 
szolgálatába. Bérgyil-
kost faragtak belőle, 
majd sorsára hagyták, 
amikor tiltott kábító-
szer-üzérkedésért tizen-
öt évi fegyházra ítélték. 
A börtönben Valachi 
felmérte bűneinek sú-
lyosságát, a Cosa nost-
ra rémuralmának iszo-
nyatát és részben saját 
bőrét is féltve, a nyo-
mozóhatóságnak aján-
lotta fel segítségét. Val-

MarUngela Melato és 
Glancarlo Gianninl — Lina 

Wertmüller: Szerelem és 
anarchia cfmű filmjének 

főszereplői 

A Szerelem és anarchia 
cfmű film egyik jelenete 

lomásának nagy szere-
pe volt a Cosa nostra 
szervezetének, tevé-
kenységének, vezetőinek 
leleplezésében és fel-
számolásában. A téma 
természetesen izgalmas, 
véres, drámai történet 
feldolgozására nyújt al-
kalmat. A főszerepeket 
Lino Ventura, Walter 
Chiari, Amedeo Nazza-
ri, Charles Bronson ala-
kítják, a rendező: Te-
rence Young. 

Ferdinando Baldi 
szerzői filmje az Afyon-
ópium című mű. A ká-
bítószercsempészet me-
chanizmusát igyekszik 
feltárni. A történet Tö-
rökországban, Afyon 
völgyének mákvirág ül-
tetvényén indul. Bemu-
tatja a termelés és a 
feldolgozás menetét, 
majd a szállítást Gö-
rögországon, Szicílián, 



Szardínián és Marseil-
les-en keresztül New 
Yorkig. Mindezt termé-
szetesen nem didakti-
kusán, hanem izgalmas, 
kalandos cselekmény 
során. A film egyesíti a 
tudományos ismeretter-
jesztés és a kalandtör-
ténet elemeit. A kábító-
szer-problémát nem 
pszichológiai és társa-
dalmi, hanem politikai 
és gazdasági* oldaláról 
közelíti meg. önmagá-
ban véve nem jelentós 
alkotás. Érdekes tünete 
azonban annak az ér-

Jelenet Terence Young: 
Joe ValacM című filmjéből 



Cbariét Bronton a Joe Valachi című tűmben 

Eurlca Bnonmecorti — T.lni 
Wertmüller: Szerelem és 
anarchia című filmjében 

deklődésnek, amely ko-
runk egyik legfájdalma-
sabb jelenségének hát-
terébe igyekszik beha-
tolni. 

Legutóbbi beszámo-
lónkban hírt adtunk ar-
ról, hogy milyen szen-
vedélyes érdeklődést 
váltott ki, mennyire az 
aktualitás jegyében zaj-
lik az olasz filmnek a fa-
sizmus problémái iránt 
tanúsított, felújított fi-
gyelme. Ebben a lég-
körben született az 
utóbbi évek itáliai film-
művészet egyik legér-
dekesebb egyéniségének 
és legjelentősebb női 
rendezőjének, Lina 
Wertmüllemek leg-
újabb alkotása, a Szere-
lem és anarchia. Játék-
filmje részben doku-
mentumok alapján de 
nem konkrét történelmi 
valóságában idézi fél a 
húszas évek atmoszfé-
ráját. Azt a korszakot, 
amikor közvetlenül a 
fasizmus uralomra jutá-
sa után sorra követték 
egymást a Mussolini el-
len szervezett és meg-
hiúsult merényletek. A 
tettesek javarészt anar-
chisták voltak. Bátrak, 
elszántak, de bukásra 
ítéltek. A Szerelem és 
anarchia azt a remény-
telenül vakmerő és gro-
teszk világot tárja fel, 
amelyben az anarchis-
ták éltek. 

Elsősorban díszes sze-
reposztása miatt érde-
mel említést Sardou vi-
lághírű drámájának, a 
Toscá-nak modern film-
feldolgozása. A címsze-
repet Monica Vitti ala-
kítja. Scarpiát Vittorio 
Gassman, Cavaradossit 
pedig Gigi Tistilli 
játssza. KLAUS RÜHLE 



Vázlat egy filmstúdióról 
Amikor a minap Jakov Varsavsz-

kijnak, a jeles moszkvai filmújság-
írónak cikkét olvastam a MOSZFIÖI 
Stúdióról, fölrémlett bennem is két 
találkozás. 

Jó hat esztendeje volt, hogy az 
autóbusz átfutott velünk az egyik 
moszkvai hídon, alighanem a híres-
nevezetes Borodinói Hídon, s odaát 
elkanyarodott balra, lassan emelkedő 
halmok felé, amelyek egy kissé ta-
lán a mi Rózsadombunkat idézik. 
Egyre fokozódó csönd, egyre jobb le-
vegő az amúgyis jó levegőjű Moszk-
vában — és máris megállt velünk 
a társasgépkocsi a Moszfilm utcá-
ban, amely igen stílusosan a híres 
filmgyárról kapta nevét. Aztán éle-
temben először, beléptem a MOSZ-
FILM Stúdió kapuján. 

Persze akkor még nem tudtam, 
hogy valaha tán épp itt, ezeken a 
halmokon állott egy Potilih nevű 
falu, és hogy 1917 novembere előtt 
még alig sejthették a falubeliek: 

Jelenet Bondarcnik: Háború és béke című filmjéből 

filmgyárat építenek a szomszédsá-
gukban. Hiszen az első kapavágásra 
1927 novemberében került sor; négy 
év múlva, 1931-ben mór megkezdte 
munkáját a filmgyár. 

Jártuk tehát a stúdiókat; ismer-
kedtünk a városnyi nagyságú telep-
pel. Akkor tanultam meg a föld-
szinti tájékoztató táblák előtt — a 
táblákon: mit, mikor és hol forgat-
nak —, mennyire és milyen plaszti-
kusan fejezi ki néha egyetlen szó is 
egy ország óriási kiterjedéseit! Az, 
hogy egy filmet valahol külsőn for-
gatnak, így adatott tudtul a táblán: 
„na ekszpegyicii"! Bizony, egy külső 
forgatás a Szovjetunióban a legtöbb-
ször expedíciónak tekinthető, hisz a 
stáb esetleg egy-két ezer kilométer-
nyire a MOSZFILM telepétől készíti 
valamelyik film külső felvételeit: a 
Krímben vagy Szibériában. 

Akkor, ott, a MOSZFILM Stúdió 
házi vetítőjében találkoztam először 
az Autót loptam című fflmvígjáték-

«s béke című filmjéből 



SzergeJ Bondarcsuk — az Emberi sors 
főszerepében 

Emberi sors 

Ivan Kiríja az Üt az életbe című 
filmben 

kai, amelynek főszerepét a világ-
hírű Hamlet, Innokentyij Szmoktu-
novszklj játszotta; de szinte vala-
mennyi szereplője olyan „súlyosabb" 
műfajú színész volt, aki azelőtt víg-
játékban a film vásznán, de tán szín-
padon sem volt látható. Eldar Rja-
zanov, a MOSZFILM rendezőgárdá-
jának fiatalabb évjáratához tartozó 
tagja rendezte a filmet; az ő érdekes 
kísérlete — csupa „drámai" színész-
szel játszatni a filmvígjátékot — 
nagyszerűen bevált. 

Nem tudom, Eldar Rjazanov arc-
képe ott függött-e akkor valamelyik 
folyosón, a falon a MOSZFILM Stú-
dió hajdani nagy rendezői, az éppen 
hetvenöt éve született Szergej Eizen-
stein, Vszevolod Pudovkin, Ivan Pir-
jev, Mihail Romm, tehát a „klasz-
szikusok" portréi közelében, hiszen 
ezzel is kifejeződött volna az a „jog-
folytonosság", amely a nagy múltú 
és tekintélyes moszkvai filmműhely 
egykori és mai alkotóművészeit ösz-
szeköti. 

Jakov Varsavszkij példaként em-
líti, hogy Borisz Mihin a húszas 
években, valamelyik színházban lá-
tott egy Osztrovszkij előadást; a da-
rab rendezője és díszlettervezője a 
fiatal Szergej Eizenstein volt. Mihin, 
az akkor már jó nevű filmes, meg-
kérdezte Eizensteint: nincs-e kedve 
a celuloidszalaghoz. A filmművészet 
nagy szerencséjére: volt! Ekkor 
persze még nem működött a MOSZ-
FILM, Eizenstein azonban később 
már itt dolgozott, s ő vette észre 
Mihail Romm bontakozó tehetségét. 
Mihail Romm A gömböc című Mau-
passant-eibeszélés filmváltozatának 
rendezésével letette egy nagyszerű 
rendezői pálya első fényes garasát 
Az pedig közismert, hogy a nemrég 
elhunyt Mihail Romm hány fiatalt 
nevelt a főiskolán, s a MOSZFILM 
műtermeiben, gyakorlati munka köz-
ben; hánynak adta tovább a „sta-
fétabotot". Hogy a fiatal nemzedék 
egyik legtehetségesebb és immár 
legismertebb tagját, Andrej Mihal-
kov-Koncsalovszkijt, Az első tanító 
és a Ványa bácsi rendezőjét említ-
sem, ő is Romm-tanítvány, s neki 
is otthona, alkotóműhelye a MOSZ-
FILM Stúdió. 

Egy másik fölelevenedő emlék: a 
legutóbbi moszkvai filmfesztiválon 
Donatas Banionis, az ismert film-



színész, a Senki nem akart meghalni, 
a Harc a sátánnal és a Goya-film 
főszereplője meghívott a MOSZ-
MILM Stúdióba, a Solaris című új 
Tarkovszkij-film egyik forgatására. 
Mentem tehát Andrej Tarkovszkijt 
nézni s látni, a Rubljoo-film világ-
hírűvé vált rendezőjét — akinek az-
óta már a Solarisa is, a tavalyi can-
nes-i bemutató óta világsiker! —, s 
a kapuban egy fényképről ismert, 
ősz hajú férfival, Grigorij Alek-
szandrowal találkoztam össze. A pil-
lanat most kivált azért oly éles, mert 
épp a közelmúltban töltötte be het-
venedik életévét a Cirkusz, a Vidám 
fickó, a Volga, Volga, a Hurrá ta-
vász!, a Találkozás az Elbán rende-
zője, Eizenstein barátja és társren-
dezője, Alekszandrov, aki akkor jött 
ki derűsen, hófehér hajából egy 
tincs a homlokába hullt. S most, 
hetvenévesen, a Szocialista Munka 
Hőse lett. 

A MOSZFILM Stúdió — erről még 
nem esett szó — a Szovjetunió film-
gyárai közül a legnagyobb; ötven-
négy hektárnyi a területe, és több 
mint ötezer dolgozója van. Itt ké-
szült az első jelentős szovjet hangos 
film, az Űt az életbe, Nyikolaj Ekk 
rendezésében. Főszerepét Nyikolaj 
Batalov, Alekszej Batalov nagy-
bátyja játszotta: egy fiatal párt-
munkást, aki az országutakon csa-

Zsanna Prohorenko é» Vlagyimir Ivasov a 

vargó apátlan-anyátlan gyerekek 
mellé áll. Itt készült a Pavel Korcsa-
gin és A negyvenegyedik, az Emberi 
sors, és a Ballada a katonáról; itt 
készült a monumentális Háború és 
béke: Csuhraj és Bondarcsuk neve 
is elválaszthatatlan tehát a MOSZ-
FILM Stúdiótól. Itt készült a Fel-
szabadítás című filmsorozat, amely-
nek alkotóit tavaly Lenin-díjjal tün-
tették ki 

És itt," a MOSZFILM Stúdióban 
készül Andrej Mihalkov-Koncsa-
lovszkij új filmje, a Románc a sze-
relmesekről. A fiatal filmrendező és 
forgatókönyvíró-társa, Jevgenyij 
Grigorjev szokatlan felhívással for-
dult a Szovjetszkij Ekran olvasóihoz: 
azt kérték, írják meg, olyannak kép-
zelik-e ők is, a mai fiatal szerelme-
seket, amilyennek ők, az alkotók 
a közzétett forgatókönyv-részlet ta-
núsága szerint látják. Szóljanak hoz-
zá! Milyennek szeretnék látni az el-
következő film fiatal hőseit? 

A felhívásnak óriási visszhangja 
támadt. Szokatlan, de eredményes 
módszernek bizonyult már a film 
forgatása előtt a film majdani né-
zőihez fordulni. Eizenstein, Pudov-
kin, Pirjev, a MOSZFILM Stúdió 
halhatatlan klasszikusai, a hajdani 
mesterek nyilván örülnének a mai 
tanítványok ötletének... 

DALOS LÁSZLÓ 

Ballada a katonáról című CiuhraJ-fllmben Zsanna Proborenko éa Vlagyimir Ivaaov a Ballada a katonáról című Csuhraj-fUmbeu 



Ki a szörnyeteg? 
Mivel a mozivászon, 

a színpad után (vagy 
mellett) ma már a kép-
ernyőn is hódít az ere-
deti művek „újragondo-
lása" — esetünkben a 
„szerzői tévé" —, illő, 
hogy legalább kísérletet 
tegyünk e probléma el-
méleti rendezésére. Fo-
ganatja ugyan nem sok 
lesz, az bizonyos, de a 
kritikus megmondta a 
magáét, a karaván pedig 
mehet, amerre a „szer-
ző" akarja. 

Amikor „újragondo-
lásról" írok, nem a sti-
lisztikai mutációk, 
hangsúlyváltások járnak 
az eszemben. Hanem a 
művek jelentésének a 
megváltoztatása. Igaz, 

ez a jelentés, mint ma-
ga a mű is, többrétegű. 
S vannak rejtélyes „po-
limorf" alkotások, me-
lyek nemcsak megenge-
dik, de valósággal meg 
is követelik a szabad 
értelmezést. Ám, ha egy 
struktúrát módosítunk, 
elengedhetetlen, hogy a 
variáció is helytálljon 
magóért. Csehov Ványa 
bácsiját lehet tragiko-
médiának, sőt talán bur-
leszknek is beállítani, 
egyet azonban bizonyo-
san nem lehet: Ványa 
bácsiból forradalmárt 
faragni. Az már egy 
másik darab! Brecht, 
aki igazán nem gyanú-
sítható tekintélytiszte-
lettel, csak egy vázlat-

ban jelzi, hogy a Rómeó 
és Júlia más szemszög-
ből is látható. Viszont 
szinte eresztékről eresz-
tékre ragaszkodott a jó-
val gyöngébb szerző, 
John Gay Koldusoperá-
jának fölépítéséhez. Még 
az „utójáték" is ott az 
eredetiben. 

Hihető-e ezek után, 
hogy mindezt nem a 
„szerzői tévések" ellené-
ben, hanem az érdekűk-
ben mondom? Esztergá-
lyos Károly érdekében, 
aki jóideje megátalko-
dottan s olykor sikerrel 
űzi az „újragondolást", 
s most Sarkadi Imre be-
fejezetlen regénye, a 
Bolond és szörnyeteg 
akadt elébe? Győzködés 
helyett inkább beval-
lom, hogy előző kísérle-
tét, a Május 1. New 
Yorkban című Fitzge-
rald „újragondolást" 
látva minden maradék 
hajam égnek állt Ho-
gyan is volt lehetséges 
az első világháborút kö-
vető csatlakozást a viet-
nami szennyes háború 
okozta döbbenettel „be-

helyettesíteni"? A 
„Jazzkor" tartósukat 
vesztett csemetéit a mai, 
protestáló amerikai fia-



tal okkal? Esztergályos 
érzéketlensége az erede-
ti művel szemben a tu-
lajdon alkotására ütött 
vissza. Képtelen és eset-
len zűrzavarrá silányí-
tó tta, amit csak a „szö-
vegelés" tartott össze 
úgy-ahogy. 

A Bolond és szörnye-
teg tévé-változata más 
eset. Esztergályos nem-
csak tanult, de művészi-
leg is sokat érett köz-
bői. Lakonikus, éles 
szemmel kiválasztott és 
tömörített dialógusok 
(Sarkadi kései írásain 
tömöríteni: külön mű-
vészet, amiben bizonyá-
ra Benedek Katalin dra-
maturgnak is része van), 
szaggatottságában is a 
folyamatosság érzetét 
keltő, végig fokozódó 
képvezetés, melyben 
egy-egy zsáner is — pél-
dául a disznóölés — 
kettős hangulati értéket 
tud kelteni; azt, amit a 
hős, Sebők Zoltán a lel-
ke mélyén tenni szeret-
ne, és azt, amit a sor-
sául választ. Pontosab-
ban: e választás követ-
kezményét. Hihetnők, 
közömbös, hangsúlyta-
lan kép a turistaszálló 
rideg hallja, az aszta-
lokra pakolt ócska cső-
székekkel. Pedig már a 
filmbeli különös viszony 
végállapotát jelzi előre. 
S volt-e már a tévében 
a magánynak olyan der-
mesztő, nyomasztóan 
uniformizált képe, mint 
a háborús betonkolosz-
szusokra emlékeztető 
üdülő, melynek rideg 
paneljei, siralmasabb 
ablakkockái mögött az 
utolsó fény is kihunyt? 
(Operatőr: Bíró Miklós.) 

Ha valami okból el-
romlik a hang, most a 
kritikus sem példálóz-
nék Csehowal és 
Brechttel. Mert ebben a 
szépen megoldott tévé-

filmben valami mégsem 
vág össze. A szöveg, 
amennyire ezt megfi-
gyelni lehet, szóról szó-
ra Sarkaditól való, még 
az esetleges betoldások 
is stílushűek. A kép 
azonban mást mond. 
Mintha Esztergályos 
összetévesztette volna a 
két főszereplót, s a ször-
nyeteget nézte volna bo-
londnak. Nem oktala-
nul, ha Sebők. Zoltán 
tetteire gondolunk, de-
hát bolondból is sokfaj-
ta van, és az eredeti 
hős a keserű, az agresz-
szív, az unalmukban 
vagy a kétségbeesésük-
ben mindenre elszánt 
őrültek közé való. Min-
denesetre nem szerelem-
ből, hanem „sportból" 
határozza el, hogy le-
fekteti az „önmutogató 
idegest", s akkor — de 
csakis akkor! — esik 
csapdába, amikor egy 
szeszélyes pillanatában 
elhiteti magával, hogy 
valóban szerelmes a nő-
be. Ha Esztergályos ne-
tán azt hinné, hogy ez 
az „én-regények" szoká-
sos művészi „csavará-
sa": ott az orra előtt, 
amit maga az író mond: 
Lermontov hősét, Pecso-
rint fedezte föl Sebők 
Zoltánban és a mában. 
A regény jelentősége 
éppen az, hogy az ef-
féle „hősök" korunkban, 
a szocializmusban nem 
létezhetnek, szörnyeteg-
gé torzulnak. Vagyis a 
Sarkadi-mű világosan a 
Lermontov-regény para-
frázisa. Ha ebből a pa-
rafrázisból újabb para-
frázisba ugrunk: félő, 
hogy a Herz-féle szalá-
minál kötünk ki. 

Sarkadi egy csapdába 
esett ragadozót ábrázol, 
Esztergályos pedig egy 
baleket, aki a megkésett 
serdülés érzelmi zűrza-
varában szenved s egy 

különös, kívánatos nő 
láttán esztelenséget esz-
telenségre halmoz. Hogy 
a rendező ezt akarta, 
így olvasta a művet (mi-
képp lehetett így olvas-
ni, erre nincs magyará-
zat, ha csak az „újraér-
telmezés" minden áron 
való hajszolása nem), 
azt a szereposztás is bi-
zonyítja. Kozák András 
tüneményszerű föllen-
dülése a Bartóklána óta 
még azokat is ámulat-
tal tölti el, akik koráb-
ban is nagyra tartották. 
S nyilván sikerült volna 
egy keményebb, elszán-
tabb karaktert is meg-
formálnia — színpadon. 
De amint a képernyő kö-
zelhozza: minden tipoló-
giai érzék nélkül is nyil-
vánvaló, hogy töprengő, 
befelé kínlódó férfival 
van dolgunk, aki szí-
nésznek nagyszerű, de 
színlelésre képtelen. 
Ahogy az egyik kulcs-
jelenetben, a pingpon-
gozás alatt Béres Iloná-
ra néz: diák-huncutság 
s dicsekvés, nem pedig 
ragadozó mohóság vil-
lan a szemében. Béres 
Ilonáról viszont azt kell 
gondolnunk, hogy Esz-
tergályos belőle akart 
volna szörnyeteget csi-
nálni, ha a kísérlet az 
alak és az alakító ellenál-
állásán meg nem törik. 
Ám akkor miért nem 
Gyöngyössy Katalinra 
bízza ezt a szerepet? 
De a legfőbb miért: 
mit akart mondani a 
rendező ezzel az új 
felállítással? Akármi-
lyen szép munka, föl-
fogni nem tudom. Csak 
visszautalni eredeti pél-
dámra: a képernyőre 
vitt Bolond és szörnye-
teg f e l e m á s darab. 
A hang Sarkadié — az 
észjárás... csak az is-
ten tudja kié. 

B. NAGY LÁSZLÓ 



B O L D O G Ó R Á I Í 
JOE ORTON TÉVÉJÁTÉKA 

Több jut a szerző 
eszébe mint amennyi 
gondolata van — lega-
lábbis ez derül ki Joe 
Orton tévéjátékából. A 
Boldog órák-ban ezt is, 
azt i's el szeretné mon-
dani. Hogy ötven évi 

agyonbürokratizált 
munka mit csinál egy 
emberből. Hogy egy kis-
polgár mennyire képte-
len tanulni a saját éle-
te tanulságaiból. Hogy 
az ifjúság beilleszthetet-
len. Hogy a beilleszke-
dett öregség milyen bol-
dogtalan. Hogy a jóté-
kony gondoskodás mi-
lyen kártékony. Joe Or-
tonnak annyi a monda-
nivalója, hogy nem jut 
szóhoz tőle. 

Pedig a Boldog órák 
sokatígérően kezdődik. 
Egy óramű-pontosan 
működő munkahelyről 

— üzemből, intézmény-
ből, vállalattól, mindegy 
— ötven évi hű szolgá-
lat után nyugdíjba vo-
nul egy öreg alkalma-
zott. Kap jutalmul egy 
kenyérpirítót meg egy 
elektromos órát, leadja 
az egyenruháját, még a 
bal mű-karját is, mert 
az is leltári tárgy. Kivé-
telesen jó alaphelyzet, el 
lehet indulni belőle bár-
mely műfaji irányba, 
szatíra felé, tragédia fe-
lé, parabola felé. Még-
jobb attól, hogy míg az 
öreg nyugdíjra cihelődik 
s még a karját is levet-
kőzve pihenni készül, 
találkozik fiatalsága egy 
nyugtalan emlékével, 
egy nővel, aki váratlan 
fiú-unokával ajándékoz-
ta meg. 

Észrevehetően össze 
vannak hát gyűjtve a 

Jelenet * tévé-játékból 

dráma-kész erők, ame-
lyek egy félkarú öreg-
ember ilyenformán ép-
kézlábnak nem mond-
ható, de sokatígérő tör-
ténetéhez szükségesek. 

Csakhogy ezekkel az 
erőkkel a szerző erőtle-
nül bánik. Kikerüli 
mindazt az összeütkö-
zést, amire pedig módot 

teremtett magának. 
Megkerüli azt a lehető-
séget, hogy egy ember 
sorsán át képet adjon 
a korszerű szervezett, 
de kegyetlenül dehuma-
nizált munkamechaniz-
mus lelketlenségéről. 

Megkerüli a szembesí-
tést az ifjúság életerős, 
természetes, szabályta-
lan igényei és a kiégett, 
megalkuvó, beletörődő 
öregség szabályos meg-
rögzöttségei között, hi-
szen a játék végére iga-



zi konfliktus nélkül csi-
nál a fiú-unokából épp-
olyan kiszolgáltatott 
társadalmi alkatrészt, 
mint amilyenné a nagy-
apa ötven év alatt ko-
pott. Megkerüli kimon-
dani, hogy a jótékony-
kodó „szociális reflex-
ek" milyen mélyen anti-
szociálisak s, hogy az 
öregek számára létesí-
tett „Boldog órák Klub" 
voltaképp a boldogta-
lanság minden kényel-
mével fölszerelt kínzó-
kamra és pokol. Joe Or-
ton mindennek a köze-
lébe ér, amit mondani 
szándékozik, csak éppen 
semmit sem fogalmaz 
meg csakugyan drámai-
vá, mindent érint, de 

semminek nem jár a vé-
gére s nem von le ér-
telmes következtetést. 
Legfeljebb érzelmit, he-
lyenkint még érzelgőset 
is. 

A széteső anyagban 
Mihályfi Imre rendezése 
is csak ott tud tájéko-
zódni, ahol egy-egy pil-
lanatra sűrűbb drámai 
rétegen tudja megvetni 
a lábát. Különben ő is 
csak téblábol ebben a 
porhanyós, nemegyszer 

nyúlós masszában, 
amely a szerző íróaszta-
lán nem találta meg a 
témában kétségtelenül 
kínálkozó, kemény for-
máját. A színészek is 
csak a ritkán előfordu-
ló drámai részekben 

tudnak emberi kitelje-
sedést adni a szerepük-
nek: így Páger Antal 
akkor, amikor erősebb 
kitörésre módja nyílik, 
Schubert Éva ott, ahol 
finom idézőjelekbe te-
heti azt az üdvhadsereg-
beli mézmázt, amelyet 
maga a játék is „társa-
dalmi " gonoszkodásként" 
szatirizálni próbál. Su-
lyok Mária alakításában 
megvan a körvonala eb-
ben az elembertelenedő 
környezetben az egyet-
len, utolsó emberségnek 
— de az ő szerepét a 
szerző, a valódi összeüt-
közést elkerülendő, szin-
te tétlenné bénítja. 

MATRAI-BETEGH BÉLA 

Páger Antal, Sulyok Mária és Tímár Béla 



Krétarajz Nagy Lajosról 
Irodalomkedvelő, a 

könyvek világában jár-
tas barátom mondta a 
minap, hogy Nagy La-
josról került szó: 
„ . . . nem is tudom... 
valahogy kimaradt..." 

Valahogy kimaradt... 
Milyen fájdalmasan jel-
lemző. Hány emberhez 
nem jutott el ez a kivé-
teles jelentőségű ma-
gyar író, mennyi olyan 
embert került el, akik-
hez pedig éppen szólni 
akart. A két világhábo-
rú közötti években, 
amikor bizony kevesek 
vallották magukat olyan 
egyértelműen szocialis-
tának, mint ő, bizonyá-
ra — és bizonyosan ez 
okból — távoltartották 

lehetséges olvasóitól. 
Meg azután különben is, 
azokban az években, 
amikor a szépirodalom-
nak a közfelfogás sze-
rint inkább „szép"-nek 
kellett lennie, az ő szi-
kár-szigorú, indulatos 
egyszerűségének nem-
csak a nagy nyilvános-
sággal való találkozás 
gyakorlati akadályait 
kellett volna legyőznie, 
de a „szép" fogalma fe-
lől tévesen informált 
közvélemény tartózko-
dását is. 

ö maga nem alkudott 
s nem kereste a köny-
nyebb utat. Milyen talá-
ló-remekül jellemzi ezt 
a magatartást Illés End-
re a Krétarajzok című 

kötetben: „Nagy Lajost 
évekig olyan hittérítő-
nek láttam, aki.. . mi-
előtt elmondaná első 
prédikációját, úgy érzi, 
feltétlenül rendet kell 
teremtenie: szájonvág-
ja hát a pimaszt, lábára 
lép a tolakodónak, le-
hordja az ügyetlent, 
szétüt a csalók között, 
a bandita kezéből kicsa-
varja a fegyvert, mell-
belöki a mamlaszt, — 
és évek múlnak és ő 
még mindig szeretett 
hívei fegyelmezésével 
van elfoglalva... A 
megöklözött törzs ott 
szorong az üres szószék 
előtt, de a szenvedélyes 
hittérítőnek egyelőre 
esze ágában sincs fel-

Slménfslvy Sándor és Sztankay István 



menni a lépcsőkön, so-
raik közt pedagógiai in-
dulattal püföli Káint — 
és valószínűleg még az 
Ábelek is csak jó so-
kára fogják megtudni, 
milyen megváltás és mi-
lyen irgalom igéit hoz-
ta el közéjük az ide-
gen." 

A Krétarajzok írójá-
nak e mesteri kézzel 
rajzolt portréja épp-
olyan eleven, láttató 
erővel idézi Nagy Lajos 
alakját, mint amilyen 
tisztán és erőteljesen ál-
lította őt elénk abban 
a tévéműsorban, ame-
lyet a kivételes írő-
egyéniség emlékének 
szántak. A műsor beve-
zetője és Nagy Lajos té-
vére alkalmazott írásai 
bizonyosan létrehozták 
a régen várt nagy talál-
kozást „a prédikátor" és 
híveinek most mór mil-

Várad! Hídi, Balázs ovlts Lajos és Bltskey Tibor 

liónyira nőtt tábora kö-
zött. 

Különösen sikeres 
volt az Egyiptomi író-
deák — ez az „abszur-
dokat" megelőző s több-
ségüket nemcsak időben 
megelőző abszurd játék 
—, amely a felismerés 
és megalkuvás drámai 
alternatíváját mutatja 
föl. S azután az Új ven-
dég érkezett — a Ta-
nácsköztársaság napjait 
idézve mutatja fél, bá-
mulatos ökonómiával, 
tömören, egyszerűen: a 
forradalom és ellenfor-
radalom erőit, a lehet-
séges magatartások 
ezernyi árnyalatát. 

A keményszavú, em-
beriség-méretekben gon-
dolkodó író más-más 
művészi lehetőségeit 
villantják fel a többi 
írások: a kesernyés-já-
tékos Tornázó diákok, 
az irónikus Tigris, a 

képzelet fonák játéká-
ban a fonák valóságot 
tükröző Kávéházi törté-
net. 

Lengyel György ren-
dező láthatóan alapos, 
értő ismerője a Nagy 
Lajos-i életműnek — az 
író egész világát odaidé-
zi e játékok mögé. Szí-
nészi munkáját igen 
magas színvonalon végzi 
Sztankay István, aki 
több jelenetben is, kép-
zelt szerepekben, az író 
személyét jeleníti meg 
és Bitskey Tibor (egy 
ellenforradalmár föld-
birtokos szerepében.) 

Túl e produkció emlé-
kezetes voltán a remélt 
hatás még: a néző a 
könyvtár felé indul, 
hogy végre bensősége-
sebb ismeretséget kös-
sön a Lázadó ember és 
a Menekülő ember író-
jával. 

HÁMORI OTTO 



A vígjáték 
iskolája 

AVAGY MENNYIT TANULTUNK 
300 ÉV ALATT 

A kedves nézőknek, 
akik február 17-én es-
te Jean Baptiste Po-
quelin, ismertebb nevén 
Moliére halálának egé-
szen pontosan 300. év-
fordulóján a magyar te-
levízió képernyője előtt 
ültek, olykor az az ér-
zésük támadhatott, hogy 
a klasszikus szerző he-
lyett egy XX. századi 
csúfolódó két groteszk-
jét látják. Aligha csak 
azért, mert Bodrogi 
Gyula inasszerepében 
egy micisapkás sofőrre 
hasonlított a század ele-
jéről (mondjuk Shaw 
Tanner John házasságá-
ból Henry Straker), 
Harkányi Endre és 
Mensáros László párizsi 
polgárai pedig magas-
nyakú garbópulóvert vi-
seltek. 

A Férjek iskolája ab-
szurd alapszituációját 
Ionescu is elirigyelhet-
né. Van-e annál nevet-
ségesebb és egyúttal ke-
gyetlenebb, mint amikor 
a zsarnokian puritán 
gyámatya tudtán kívül 
maga lesz a jövendőbe-
lijének is kiszemelt le-
ány szerelmi postása, 
sőt' házasságának nyél-
beütője a szeretett ifjú-
val? Nyelvi bravúrnak 
sem utolsó, ahogyan 
Moliére Isabelle-t sze-

relmese és gyámja je-
lenlétében úgy beszélte-
ti, hogy az előbbit meg-
nyugtassa, az utóbbit 
félrevezesse. A Sgana-
relle, avagy a képzelt 
szarvak pedig afféle ta-
nulmány, dramaturgiai 
etűd is lehetne kezdő 
színdarabíróknak: annyi 
félreértés zsúfolódik 
benne össze fél óra alatt 
(és egy perccel sem to-
vább, mert akkor már 
el sem hinnénk), 
amennyiből a késői ta-
nítványok közül Fey-
deau, Peter Shaffer 
vagy Ayckbourn három 
egész felvonást írtak. 

És ez a két vígjáték 
még csak nem is Mo-
liére java művei közül 
való. Mindkettőben töb-
bet törődött az ötlettel, 
mint az alakok életteli-
ségével. Kivétel a Fér-
jek iskolája Sganarelle-
je. Az ő rabtartóian 
kedélytelen nevelési el-
vei annyira a lelke mé-
lyéből fakadnak (s Har-
kányi Endre olyan eltö-
kélten tolmácsolja őket), 
hogy Isabelle-nek — a 
sudáran szép főiskolás 
Szalay Editnek — még 
azt is megbocsátanánk, 
ha törvényes nász nél-
kül szökne el szerelmé-
vel. Bevalljuk azonban, 
bármennyi megnyerő 

nagyvonalúságot árul is 
el Mensáros László és 
komoly szelídséget Ben-
cze Ilona, nem mernénk 
egyetlen férjnek (vagy 
atyának) sem tanácsol-
ni, hogy neje (vagy leá-
nya) bizalmát kizárólag 
úgy próbálja megnyer-
ni, miként Ariste Leo-
nore-ét. Tartunk tőle 
ugyanis, hogy e tekin-
tetben nem csalhatatlan 
módszer (300 éve sem 
volt az), ha otthon édes-
deden alszunk, míg hit-
vesünk vagy leánygyer-
mekünk éjnek évadján 
engedélyünkkel bálo-
zik . . . 

Nem kell félni: Szine-
tár Miklós, a két vígjá-
ték rendezője rájött, 
hogy tulajdonképpen 
egyik darabban sem fél-
tékenységről vagy neve-
lési elvekről van szó, 
hanem a butaságról. 
összekapcsolta hát a 
kettőt, és ugyanarra a 
témára hangszerelt va-
riációkat: egy tragiko-
médiáit és egy bohóza-
tit. A Férjek iskolájá-
ban valakit a szeme lát-
tára csapnak be és csal-
nak meg, de ő nem ve-
szi észre. A Sganarelle-
ben mindenki azt hiszi, 
hogy becsapták és meg-
csalták, pedig csak fél-
reértések sorozata tör-
tént. A tanulságot a 
Sganarelle-ben mond-
ják ki: „Ez is mutatja, 
hogy az ember fia még-
se / Bízhatja rá magát 
a tulajdon szemére." 
Ugyanez a mondat el-
hangozhatna a Férjek 
iskolájában is — egy 
keserű fintorral... 

A két előadás közül a 
Férjek iskolájáé sikerült 
jobban, mondhatni: hi-
bátlanul. Szinetár szem-
mel láthatóan a játék-
stílust tekintve is el 
akarta választani a da-
rabokat: a Férjek isko-



Felemelt helyárakkal 
Lehet-e segédeszközök, trükkök, ravasz masiné 

riák nélkül valódi hatást elérni a képernyőn? Te 
levíziósaerű-e az énekes „civil" bemutatkozása, : 
színpadi kelléktár mellőzése? Ha nem láttam vol 
na a Mászát nélkül sorozat Theo Adamntal készí 
tett filmjét talán magam is a felületes hitetlen 
kedésre hajlanék, — ez a lenyűgözően póztalan é 
magasrendű művészetet sugárzó portré azonbai 
tökéletesen meggyőzött arról, hogy nem külsősé 
gekkel, nem minden áron való látványosággal kel 
a néző-hallgató figyelmét felkelteni. Vámos Lászlt 
rendezése és Szalay László operatőri munkája it 
szinte semmivel, azaz: a zenéből kiinduló, a zené 
re táinaszkadó fény-árnyék hatással, közeli vagj 
távolhavesző, éles vagy elmosódott képekkel ér 
zékeltette az áriák lényegét, s eközben olyan él-
ménnyel ajándékozta meg a közönséget, amely ki 
zárólag a tévé sajátja. Ez az intimitás, ez a gesz 
tus nélküli kifejező mimika, ez a beszédes tekin-
tet csakis képernyőn képzelhető el, — a színpad 
a film sokkal elnagyoltabb mozgást kíván. Persze 
megvalósításához olyan nagyszerű művész kell 
mint Theo Adam, aki nem csak színészi eszközei-
vel, hanem mindenek előtt gyönyörű hangjával é: 
varázslatos éneklésével szinte kitágította a képer-
nyő keretét és távolabbi dimenziókba sodortí 
hallgatóságát. 

Igazi világnagyság mutatkozott be „maszk nél-
kül", olyan vezető énekes egyéniség, akinek vala-
mennyi fellépésére felemelt helyánakkal kelnek el 
a jegyek, aki Bayreuthban, Berlinben és Bécsben; 
Wieland Wagner, Felsenstein, Karajan színpadán 
otthonos, akit Európa operaszerető közönsége ün-
nepel. Nem győzöm a zenei megvalósítás abszolút 
értékeit hangsúlyozni, a — televízióban ritkán ta-
lálkozhatunk akusztikailag ilyen nap'szerű pro-
dukcióval. Ami pedig a vizuális hatást illeti: tö-
kéletes összhangban állt a zenei ábrázolással. A 
Walkür Wotanjának /búcsúja mozdulatlanságával 
rendített meg, s a világítás effektusaival idézte 
fel rendíthetetlen istenalakban a gyötrődő embert, 
az apát. S hogy a művészi hatás teljes legyen, 
erről Ernyei Béla interjúja gondoskodott, őszin-
tén szólva nem tudom, miért illeti dicséret a szí-
nészt: azért, mert ennyire belülről látja a zenész 
szakma világát és ilyen lényegbevágó, érdekes 
problémákra tud rátapintani, vagy azért, mert 
ilyen közvetlenül és póztalanul közvetítette ripor-
teri szerepét. Gyanítom, hogy a kérdéseket mu-
zsikus állította össze, Ernyei rokonszenvesen kul-
turált magatartásán azonban ez mit sem változtat. 
Theo Adam válaszai a magabiztos, jól tájékozta-
tott muzsikus képét, a világnagyság portréját ár-
nyalták és teljessé tették a nagy énekes televíziós 
bemutatkozását. 

FEUER MÁRIA 

Iájában lélektani hite-
lességre törekedett, a 
Sganarelle- ben karika-
turisztikus túlzásokkal 
élt. Lehet, hogy az utób-
bit egy kicsit az előbbi 
paródiájának szánta. De 
a két vígjáték aligha 
különül el ilyen élesen 
egymástól. Másrészt a 
Sganarelle-ben nem jött 
létre tiszta paródia vagy 
tiszta bohózat. Mensáros 
László apa-buffója nem 
stimmelt össze Bencze 
Ilona ízes parasztdajká-
jával; Hámori Ildikó rá-
érzett a stílusra, de a fő-
iskolás Kalocsay Miklós 
a Férjek Iskolájában 
volt jobb. Bodrogi Gyu-
la Sganarelle-je mozgott 
a legotthonosabban a 
bohózatban, átlelkesített 
előadásmód és enyhe tá-
volságtartás között 
egyensúlyozva. 

Végül is tanulságos és 
szórakoztató este volt. 
Egy percig sem takar-
gatták előttünk, hogy 
Sík Igor kamerái előtt, 
Drégely László célszerű-
en szűkszavú díszletei-
ben, Horányi Mária jel-
mezeiben (amelyek a 
Sganarelle esetében né-
mi bizonytalankodást 
mutattak) nem az életet 
látjuk, hanem színházi 
előadást. Mégis, Weöres 
Sándor és Kormos Ist-
ván fordításainak játé-
kos verseit hallgatva a 
balgaság, a hiszékenység 
és a hiúság nevetséges 
példái nem is tűntek 
olyan távolinak. Ügy 
látszik, 300 év alatt nem 
változtunk olyan sokat. 
Ahogyan az önmagát 
harmadik személyben 
idéző Moliére kicsit ke-
ményebben mondja a 
PersaiUes-i rögtönzés-
ben: „Sémit sem tanul-
tunk abból, ahogyan 
megjátszott és megírt 
minket!" 

KOLTAI TAMÁS 



Díszletek, kellékek, maszkok 
Olykor szinte lehetet-

len önmegtartóztatást 
kíván a kötelező sza-
bály, mely szerint a kri-
tikusnak arról kell ír-
nia, ami van, s nem ar-
ról, ami nincs egy pro-
dukcióban. 

Mennyi mindent le-
hetne elmondani a Ri-
deg Sándor születésének 
évfordulójára készült 
összeállításról, ha nem 
éppen az marad ki a 
Péklegények, költők, 
huszárok címmel sugár-
zott műsorból, amiről 
érdemes lenne írni: Ri-
deg Sándor varázsos vi-
lága. A megejtő köny-
nyedség, ahogyan a tör-
ténetekben a valóság 
legvaskosabb realitása 
összeolvad a népmesék 
tündéri irrealitásával. A 
béreslegényből lett író 
nyelvének és képzeleté-
nek gazdagsága. Fordu-
latos stílusa. Szellemes 
jellemábrázolása. A 
pusztai szegény emberek 
furfangos észjárását őr-
ző humora. Mindig kéz-
nél levő iróniája. Igaz-

ságtevő hőseinek s a 
mesék mindig győzedel-
meskedő legkisebb fiú-
jának vérbeli rokonsá-
ga. Mindaz, ami élveze-
tes olvasmánnyá teszi 
Rideg Sándor fordulatos 
történetekbe ágyazott 
példabeszédeit. 

De éppen ebből volt 
kevés a tévé-feldolgo-
zásban. 

Akkor miért a felso-
rolás? Mert a jószerivel 
csupán címszavakba sű-
rített „hiánylista" is su-
gallja, hogy egy jobban 
átgondolt és egységes 
dramaturgiai koncepció 
az irodalmi értékekből 
sokat átmenthetett vol-
na a képernyőre. 

Rideg Sándor művei 
tálcán kínálják az akár-
hány novellát és re-
gényrészletet is össze-
tartó, a töredékekben is 
az egységes írói világot 
megidézni képes drama-
turgiai „fogást": a me-
sélésnek, mint cselek-
vésnek; a mesélő em-
bernek, mint cselekvő 
hősnek a középpontba 

állítását. Ez a megoldás, 
mint egy a lehetségesek 
közül, még azt a szabad-
ságot is megadta volna 
a feldolgozóknak (ren-
dező: Gaál Albert, dra-
maturg: Katkó István), 
hogy merész invenció-
val az egész életműből 
merítsenek motívumo-
kat az írói világ megte-
remtéséhez a képer-
nyőn. És nem melléke-
sen: élni hagyják a le-
fegyverzően eleven stí-
lust. 

A lényeget átmentő 
koncepció helyébe ba-
bonák léptek. Az egyik 
— a könnyű befoga-
dás kedvéért simára 
csiszolni ami érdes 
— egy szerelmes fűzfa-
poéta hopponmaradásá-
nak vérszegény történe-
tévé sápasztotta a felé-
nél abbahagy ott Lelkek 
szakadékai között cimű 
elbeszélést. (Ez volt A 
tízpengős költő.) A ket-
téoperálás még érthető; 
egész tévéjátéknyi ese-
ményt sűrít a folytatás; 
de miért kellett plasztb 



kai műtéttel eltüntetni 
az írás szellemi arcula-
tát meghatározó mar-
káns vonást, a novellá-
ban megfogalmazott írói 
hitvallást? Egy másik 
babonának A tükrösszí-
vú huszár is majdnem 
áldozatul esett E babo-
na szerint ami képer-
nyőre kerül, azt párbe-
szédesíteni kell, attól 
lesz a tévéjáték. A nép-
színműves „mozgalmas-
ságtól", a szekérderék-
nyi kellék-kukoricától, 
a besuszterolt közbeszó-
lásoktól ugyan nem lett 
„valódi" tévéjáték ez a 
— lényegét szerencsére 
megőrző — népmesei 
szépségű erkölcsi példa-
beszéd. A betolakodó 
külsőségek hatására 
mégis megtört az egyet-
len nagy ívű monológ 
nyelvi és gondolati 
szépségének varázsa. 

S ha a külsőségeknél 
tartunk. A műsor köz-
ben a vásári fotográfu-
sok régi trükkje jutha-
tott eszünkbe. A meg-
szólalásig élethűre pin-
gált jelenet; a delik-
vensnek csak az ábráza-
tát kell valamelyik dél-
ceg figura fejénél levő 
lyukon kidugnia, s már 
kész is a fotográfia. Mi 
kedvelt színészeinket 
láttuk kinézni a lyukon. 
Sőt, Ok mozogtak is, és 
a helyzethez illően ké-
peket vágtak. A meg-
szólalásig élethűre pin-
gált és ragasztott kulisz-
szaégbolt alatt, sok ösz-
szezsúfolt kellék között. 

Mint Cibula mester 
kemencéjében a sületlen 
tészta (a Sámsonból va-
ló részletben), úgv da-
gadt, áradt gáttalanul 
az újabban ismét feltű-
nő parttalan naturaliz-
mus. 

BÁRSONY ÉVA 

Ismertetem 
a tényállást 

A krimi érdekessége, izgalma látszólag abból ered, bogy 
egy agyafúrt nyomozó keres egy majdnem ugyanolyan 
agyafúrt gyilkost, az olvasó — fUm esetében a nézd — 
pedig lélegzetvisszafojtva ngyell ennek az egyformán 
körmönfont Rossznak és Jónak a párharcát. Látszólag; 
mert ezt a romantikus elméletet sok más elmélethez ha-
sonlóan avulttá tette a közönség műveltségének az utób-
bi évtizedekben bekövetkezett gazdagodása. Szerencsére 
a küzdelem ettől még küzdelem maradt, csak a színtere 
változott. A mai közönség jól tudja, hogy a krimit a 
szerző kitalálja és bűntársai segítségével elköveti papíron 
vagy filmen, tehát vele keU mérkőzni. Jogi kifejezéssel 
élve ö az értelmi szerző; a nyomozás befejezése után ö 
lesz az elsőrendű vádlott. 

A krimiben sokan a keresztrejtvény irodalmi megfelelő-
jét látják. Valóban, mint a gyakorlott keresxtrejtvény-
f ej tők bizonyíthatják, a megfejtés annál könnyebb, men-
nél Inkább ismerjük a keresztrejtvénykészítő lelkivilágát, 
képzettségét, szokásait sót, az erkölcseit. A keresztrejt-
vény aszerint nehéz vagy könnyű, ahogyan meghatároz-
zák a beírandó szót. Például az, hogy PKK előfordulhat 
a következő módokon: ártatlanul, „ő süti a kenyeret"; 
ravaszul, „van sütnivalója!"; zárkózottan, „Iparos"; ka-
cifántosán, ,3a megfordítom, dísze a falnak"; bárgyún, 
„Kópék, de csak a végén!"; misztikusan, „ . . . a minden-
napi kenyerünket add meg nékünk ma . . . " ; játékosan, 
„sok, P!"; tisztességtelenül, „kétszázlakosú település 
Hátsó-Indiában Mahatma Pékhlrl (1672—1905) népénekes 
szülőhelye, 192C-ban Shankarl városkához csatolták". 
Visszatérve a krimihez, a legnehezebb dolga a sorozatok 
szerzőinek van, ők tulajdonképpen notórius bűnözők, 
akiknek egy idő után már Ismerjük a módszerelt, tudjuk, 
hogy kik a kedvenc áldozataik, milyen eszközökkel gyil-
kolnak, hová rejtik a hullát. A sorozatszerzők is ér-
áik, hogy szorul a hurok, ezért egyre nagyobb baklövé-
seket követnek el és a teljes lebukás előtt már csak az 
irhájukat mentik. 

A ml tévénk, számolva közönsége „bűnüldöző zseniali-
tásával", mindent megtett annak érdekében, hogy az 
X=kutya című krimije sikerüljön. Mindenekelőtt nem 
sorozat, csak egy a kevés közül. „Vidám bűnügyi társas-
játék", ezt a műfaji megjelölést adták a történetnek. 
Nézzük meg, hogy a tévéjáték mennyiben nevezhető vi-
dámnak, és mennyiben társasjátéknak. Boldizsár Miklós 
aki az X**kutya forgatókönyvét írta <a műsorújság óva-
tos fogalmazásában: „televízlóra alkalmazta") a vígjáté-
kok párbeszédeiből összeszedte mindazt, amin nevetni 
szoktak, a helyzetkomikumnak olyan mindig alkalmazható 
ötleteit, mint több szereplő négykézláb mászkálás*, Ina-
sok zárkózott merevsége és hallgatózása, de van menet-
rendszerű „szerelmi vonal" Is. Mindez valóban mulatsá-
gos társasjáték? A tévé társasága nem csak azokból 
áll, akik a képernyőn, hanem azokból Is, akik előtte 
vannak. Igazi játék az, ami minden résztvevő számára 
követhető. Ebben az esetben a képernyőn működő nyo-
mozók sokat rágódtak számunkra az első pillanatra vilá-
gos kérdéseken, máskor viszont — észrevéve a lemara-
dást — csak úgy hirtelen rájöttek, nem logikával, ha-
nem „intuícióval", éppen a legérdekesebb összefüggé-
sekre. 

Teljes „felmentés" ebben a bűnügyi társasjátékban 
mégis csak a színészeknek jár. A Balázs Péter—Ernyel 
Béla kettős „vitte" a darabot. Torday Teri talán pályája 
csúcsára érne, ha egyszer eljátszana egy csúnya és lel-
ketlen nőt. Nem hiszem, hogy valamikor ls kap rá le-
hetőséget. 

CSÁSZÁR ISTVÁN 



A Televízió Legfelsőbb Bírósága" 
A fenti megszólítást 

a tévénéző-levélírók ta-
lálták ki, akik a Jogi 
esetek című műsorsoro-
zat nézése közben tollat 
fogtak, és gyakran ilyen, 
vagy ehhez hasonló mó-
don címezték bajaikat, 
panaszaikat a műsor 
szerkesztőinek. 

— Szándékosan el 
akartunk oszlatni min-
den félreértést, nem 
akartunk krimiéhes né-
zőinknek sem csalódást 
okozni, amikor a műsor 
címén gondolkodtunk, 
— mondja dr. Petrik 
Ferenc, a Jogi esetek 
forgatókönyvírója, mű-
sorvezetője. — Nem lát-
ványos bűnügyek szen-
zációs leleplezését akar-
tuk megmutatni a kép-
ernyőn, erre vannak 
már másfajta tévémű-
sorok. (Éppen ezért nem 
sok sikert és nagy bu-
kást jósoltak nekünk.) 

A mi feladatunk: a 
jogi ismeretterjesztés — 
az emberek jogi érzéké-
nek fejlesztése. Az em-
ber gyakran kerül olyan 
helyzetbe, amikor egye-
dül kell döntenie jogi 
kérdésekben, nem sza-
ladhat az ügyvédjéhez 
tanácsért. Szélsőséges 
példát mondok: sétálok 
éjszaka az utcán, talál-
kozom egy huligánnal, 
aki le akar ütni. Vissza-
üthetek-e jogosan, vagy 
megbüntetnek érte? Ott 
a helyszínen kell eldön-
tenem. 

— Milyen szempontok 
szerint válogatják a 
képernyőre kerülő jogi 
eseteket, milyen mód-
szerrel kezdtek hozzá a 
jogi ismeretterjesztés-
hez? 

— A bírói gyakorlat-
ból válogattuk ki a leg-

gyakrabban előforduló, 
legtipikusabb tanulsá-
gokkal végződő ügyeket. 
A hozzánk érkező szám-
talan levél is segít el-
dönteni, hogyan alakít-
suk a sorrendet. Ügy tű-
nik, a családjoggal és a 
lakásjoggal kerülnek 
többnyire kapcsolatba 
nézőink, ezen a terüle-
ten szorulnak leginkább 
felvilágosító munkánk-
ra. 

— Vajon szükség van 
a műsorban részt vevő 
„laikusok" szerepére is 
ebben a felvilágosító 
munkában? Hiszen vé-
gül is a döntés nem a 
jogszabályon alapszik. 

— Az igaz, hogy egy 
egészségügyi ismeretter-
jesztő műsorban, példá-
ul, felesleges lenne 
megkérdezni az „utca 
emberét", mi a vélemé-
nye erről, vagy arról a 
betegségről, annak tü-
neteiről. De a jog azért 
más, mint az orvostudo-
mány. A nem jogász 
hozzászólók gyakran 
egészen más oldalról kö-
zelítik meg a szóban 
forgó „jogi esetet", olyan 
új észrevételeik lehet-
nek, amelyekre érdemes 
odafigyelni, és amelyek-
re gyakran — néhány 
adásunk bizonyította — 
nekünk jogászoknak 
sem volt olyan egyszerű 
válaszolni. 

— Egy-egy adás nagy 
vihart kavart, sok leve-
let jelentő jogi esete, 
vagyis a közvélemény, 
amelyet a televízió nyil-
vánossága közvetít 
önökneky befolyásolhat-
ja-e egy-egy jogszabály 
módosítását, új jogsza-
bály születését? 

— Igen. Mi a képer-
nyőn keresztül kértük is 

nézőinket, bizonyos kér-
désekkel kapcsolatban 
írják meg véleményü-
ket. Most például új 
jogszabályt készítünk 
elő a gyerektartásról és 
a családjogi törvény 
módosításáról, amely 
foglalkozik a férjes asz-
szonyok névviselési 
problémáival is. A Jogi 
esetek adásai hasznos 
eligazító segítséget ad-
tak. 

— Milyen új televízi-
ós megoldásokkal pró-
bálkoznak a jogi isme-
retterjesztésben? 

— Szeretnénk temati-
kailag is felfrissíteni a 
Jogi eseteket. Szerzői 
jog (találmány, újítás), 
és több büntető ügy sze-
repel programunkban. 
Több riportanyagra van 
szükség ahhoz, hogy 
élőbbé, mozgalmasabbá 
tegyük a műsort, hiszen 
jogi eseteket csak konk-
rét ügyeken keresztül 
tudunk bemutatni. 

— Azt hiszem az is-
meretterjesztésen kívül 
a műsor egy kicsit „de-
misztifikálja" is a jogot, 
amitől évszázados örök-
ségként még mindig va-
lamiféle kellemetlen ér-
zése támad az emberek 
nagy részének. 

— Valóban, a jog még 
mindig sokak számára 
megőrzött valamit régi 
tartalmából: hogy nem 
más, mint úri furfang, 
szócséplés, csűrés-csava-
rás. Szeretnénk köze-
lebb vinni a jogot az 
emberekhez, bebizonyí-
tani, van benne ráció, 
logika, és nem ellenség, 
hanem segít rendet te-
remteni egymás közti 
kapcsolatainkban. 

SZÉKELY GABRIELLA 



Rényi Tamás készülő 
tévéfilmjének főszerep-
lői: Torday Teri és Dé-
gi Isltván, operatőr: Lu-
kács Lóránd 

Dégi István és Torday Teri 

Jelenet a filmből 
(Szővárl Gyula 

felvételei) 

MINDEN 
ÚT 

HOZZÁD 
V E Z E T 




	01-03
	04-06
	07-08
	09-11
	12-13
	14-18
	19-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32

